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Florence Nightingale 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 

 

Por meio da metodologia da pesquisa interpretativista 

de cunho etnográfico, verifico que identidades sociais 

de gênero e sexualidade são construídas numa sala de 

aula de inglês como língua estrangeira, além de como 

os alunos constroem suas identidades de profissional 

de Enfermagem no processo de construção das 

identidades sociais de gênero e sexualidade. Os dados 

foram gerados por meio da análise das conversas 

sobre textos que abordavam a temática do gênero, da 

sexualidade e das profissões, produzidas por uma 

turma de 2º ano do ensino médio/ técnico de 

Enfermagem de uma escola técnica federal, no 

município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de 

Janeiro. 
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RESUMO 

 

 

“A ENFERMAGEM POR TODOS”: CONSTRUÇÃO INTERATIVA DAS 

IDENTIDADES DE GÊNERO, SEXUALIDADE E PROFISSÃO EM UM CURSO 

MÉDIO/ TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

 

Aline Provedel Dib 

 

 

Orientador: Professor Doutor José Carlos Gonçalves 

 

 

Este estudo objetiva investigar as identidades sociais de gênero e de sexualidade 

coconstruídas por meus alunos de uma turma de 2º ano do ensino médio/ técnico de 

Enfermagem e por mim na sala de aula de inglês como língua estrangeira. Além disso, 

busco entender como os alunos coconstroem suas identidades de profissional de 

Enfermagem nessa trama de construção das identidades sociais de gênero e sexualidade. 

Para esta investigação, adotei como base a pesquisa interpretativista de cunho 

etnográfico (HAMMERSLEY & ATKINSON, 1995; SATO & SOUZA, 2001) e a 

articulação de uma perspectiva socioconstrucionista do discurso e das identidades 

sociais (MOITA LOPES, 2002 e 2003) às teorizações sobre performance (STRIFF, 

2003; PENNYCOOK, 2007 e 2010), além de adotar uma compreensão das narrativas 

(THORNBORROW e COATES, 2005; THREADGOLD, 2005; COUPLAND, 

GARRETT & WILLIAMS, 2005) e do gênero e da sexualidade (BUTLER, 1990) como 

performances discursivas. Utilizo, como ferramentas analíticas, os construtos de 

enquadre interacional (TANNEN E WALLAT, 2002); pistas de contextualização 

(GUMPERZ, 2002); esquemas de conhecimento (TANNEN E WALLAT, 2002; 

GUMPERZ, 2002); os conceitos de alinhamento (GOFFMAN, 2002) e de tomada de 

turnos (SACKS, SCHEGLOFF & JEFFERSON, 2003/1974). Apoiando-se no 

arcabouço teórico da sociolinguística interacional, a análise apontou que, quando 

questões relacionadas ao gênero e à sexualidade foram discutidas em âmbitos mais 

gerais, houve uma tendência maior dos alunos em operar na direção de uma demarcação 

de fronteiras das performances de masculinidade e de feminilidade, as quais ajudaram 

na construção de identidades de gênero e sexualidade fixas. Por outro lado, quando as 

discussões versaram sobre gênero, sexualidade e profissões, as fronteiras entre as 

performances de feminilidade e de masculinidade foram flexibilizadas, especialmente 

quando os alunos tentaram também flexibilizar a identidade de profissional de 

Enfermagem, num movimento de desatrelá-la do atravessamento do gênero e da 

sexualidade. Mesmo percebendo muito focos de microrresistência a identidades 

homogeneizantes, foi latente a dificuldade dos alunos em perceberem seus papéis de 

agentes nas relações sociais.  

 

 

 

Palavras-chave: identidade, performance, gênero, sexualidade, socioconstrucionismo, 

sociolinguística interacional. 
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ABSTRACT 

 

 

“NURSING FOR US ALL”: INTERACTIVE CONSTRUCTION OF GENDER, 

SEXUAL AND PROFESSIONAL IDENTITIES IN A NURSING HIGH SCHOOL/ 

TECHNICAL COURSE 

 

 

 

Aline Provedel Dib 

 

 

Orientador: Professor Doutor José Carlos Gonçalves 

 

 

 

This study aims at investigating the gender and sexual identities co-constructed by my 

students of the second year of a nursing high school/ technical course and by me in an 

English as a foreign language class. Besides, I seek to understand how students co-

construct their nursing professional identities while constructing gender and sexual 

social identities. For this investigation, I relied on constructs drawn from interpretative 

research principles under an ethnographic basis (HAMMERSLEY & ATKINSON, 

1995; SATO & SOUZA, 2001) and from the articulation of a social constructionist 

perspective towards discourse and social identities (MOITA LOPES, 2002 e 2003) to 

the theorizations on performance (STRIFF, 2003; PENNYCOOK, 2007 e 2010), 

besides adopting a comprehension of narratives (THORNBORROW e COATES, 2005; 

THREADGOLD, 2005; COUPLAND, GARRETT & WILLIAMS, 2005)  and gender 

and sexuality (BUTLER, 1990) as discursive performances. The analytical tools used 

are the following: framing (TANNEN E WALLAT, 2002), contextualization cues 

(GUMPERZ, 2002), background knowledge schemas (TANNEN E WALLAT, 2002; 

GUMPERZ, 2002), footing (GOFFMAN, 2002) and turn-taking systems (SACKS, 

SCHEGLOFF & JEFFERSON, 2003/1974). The analysis underlines that when gender 

and sexual matters were discussed more broadly, students tended to draw a line of 

demarcation between the performances of masculinity and femininity and this border 

helped in the construction of fixed gender and sexual identities. On the other hand, 

when the discussions ran upon gender, sexuality and professions, the border between 

the performances of masculinity and femininity were made more flexible, especially 

when students also attempted to make the nursing professional identity more flexible, in 

a movement of detaching it from the gender and sexuality crossings. Even noticing 

many foci of micro-resistances to homogenizing identities, it was plain to see students’ 

difficulty in noticing their roles as agents in social relations.  

 

 

 

Keywords: identity, performance, gender, sexuality, social constructionism, 

interactional sociolinguistics. 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................... 9 

 

1. CONSTITUIÇÃO DA ENFERMAGEM COMO PROFISSÃO ..................... 

1.1. Enfermagem na Europa...................................................................................... 

1.2. Enfermagem no Brasil ........................................................................................ 

 

21 

21 

25 

 

2. ABORDAGEM SOCIOCONSTRUCIONISTA: UM OLHAR SOBRE O 

DISCURSO E AS IDENTIDADES SOCIAIS........................................................ 

 

 

39 

 

3. ESTUDOS SOBRE PERFORMANCE............................................................... 

3.1. Gênero e sexualidade como performance............................................................ 

3.2. Narrativas como performance.............................................................................. 

 

54 

60 

67 

 

4. ABORDAGEM SOCIOINTERACIONAL: ENTRELAÇANDO OS 

CONCEITOS DE ESQUEMAS DE CONHECIMENTO, ENQUADRE, 

PISTAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO E ALINHAMENTO............................... 

 

 

 

73 

 

5. METODOLOGIA DE PESQUISA..................................................................... 

5.1. Pesquisa Etnográfica e observação participante.................................................. 

5.2. Instrumentos de pesquisa..................................................................................... 

5.3. Contexto e sujeitos de pesquisa........................................................................... 

5.3.1. Leitura como prática social............................................................................... 

5.3.2. Perfil dos participantes..................................................................................... 

 

81 

83 

85 

88 

97 

100 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS.................................................................................... 

6.1. “É cada um pra um lado”: vozes oscilantes na coconstrução das identidades 

sociais de gênero e sexualidade.................................................................................. 

6.1.1. Sequência 1: “eu fico REVOLTADA dentro de casa quando minha mãe fala    

que EU que tenho que lavar louça que EU que tenho que passar roupa”................ 

6.1.2. Sequência 2: “ah, mas tem menino que é muito mãezinha também”............... 

6.1.3. Sequência 3: “é cada um pra um lado não dá pra comparar”........................ 

 

 

110 

 

112 

 

114 

128 

137 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Sequência 4: “talvez eu goste de azul porque tudo era azul, vou gostar de 

verde agora”............................................................................................................... 

6.1.5. Sequência 5: “abobado pode ser gay”............................................................. 

 

143 

149 

 

6.2. “A Enfermagem por todos”: vozes engajadas na coconstrução de identidades 

sociais de gênero e sexualidade mais flexíveis........................................................... 

6.2.1. Sequência 6: “ou você é mulher ou é gay”...................................................... 

6.2.2. Sequência 7: “passa o pessoal de enf e come o milho”................................... 

6.2.3. Sequência 8: “enfermeira é lanche de médico”............................................... 

6.2.4. Sequência 9: “é cada um por si e a enfermagem por todos”........................... 

6.2.5. Sequência 10: “eu acho que a gente tem que discutir é aqui mesmo na 

escola”........................................................................................................................ 

 

 

160 

161 

168 

176 

183 

 

190 

 

6.3. Respondendo às perguntas de pesquisa............................................................... 

 

197 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS............................... 

 

205 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 

 

208 

 

ANEXO 1 – Modelo Jefferson de transcrição de dados........................................ 

ANEXO 2 – Aula 1 – 12/08/2010............................................................................. 

ANEXO 3 – Aula 2 – 26/08/2010............................................................................. 

ANEXO 4 – Aula 3 – 09/09/2010............................................................................. 

ANEXO 5 – Aula 4 – 23/09/2010............................................................................. 

ANEXO 6 – Autorização de participação dos alunos na pesquisa....................... 

 

221 

222 

225 

228 

232 

235 



12 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

 

Maioria na população brasileira, as mulheres também estão em maior 

número no ensino superior e na pós-graduação. Em breve, segundo 

pesquisas, serão dominantes no mercado de trabalho. Mas, na área 

tecnológica, meninas ainda são raras (AVELLAR, S. Jornal O Globo, 

04/03/13, Formou!, p. 22). 

 

 

Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidades 

culturais incomensuráveis na invenção da tradição. Esse processo 

afasta qualquer acesso imediato a uma identidade original ou a uma 

tradição “recebida” (BHABHA, 1998/ 2007, p.21). 

 

 

Invariabilidade. Esta, talvez, seja a característica mais marcante das tradições. 

De acordo com Pennycook & Makoni (2007, p.6), a tradição é uma construção 

retrospectiva da estagnação, uma invenção de um jeito de ser anterior que é usado para 

justificar uma suposta continuidade histórica e deriva sua força da repetição 

compulsória. Mais ainda, é um processo endógeno robusto e duradouro que representa, 

ao contrário das expectativas não históricas, continuidades fundamentais que moldam os 

futuros daqueles que a detêm.  

A primeira epígrafe utilizada para abrir este estudo apresenta um traço marcante 

da tradição: a escassa presença de mulheres na área tecnológica. Especialmente no que 

tange às identidades de gênero e sexualidade, a tradição continua regulando nossas 

práticas
1
 no que diz respeito às possibilidades de vivência do gênero e da sexualidade. 

De acordo com Foucault (1988/2009), em meados do século XVIII, foi instaurado um 

aparelho discursivo cujo objetivo era produzir uma “verdade sobre o sexo” em nome da 

ciência e da justiça e que muito do que foi produzido ronda-nos até hoje. Tal “verdade” 

foi fabricada através da articulação entre as esferas do saber-poder e colocou os 

discursos produzidos numa posição em que não poderiam ser questionados ou negados.  

Algumas dessas “verdades sobre o sexo” que assumem a aparência de invariáveis, além 

de persistirem em nossas vidas profissionais, também persistem na forma como somos 

criados por nossos pais e educados pela escola. 

                                                 
1
 A noção de prática que orienta este trabalho é a mesma apresentada por Chouliaraki e Fairclough (1999, 

p.21): “práticas são maneiras habitualizadas de agir, relacionadas a tempos e lugares específicos, nas 

quais as pessoas lançam mão de recursos (materiais ou simbólicos) para agirem juntas no mundo. As 

práticas são constituídas em toda parte da vida social – nos domínios especializados da economia e da 

política, por exemplo, assim como no domínio da cultura, incluindo a vida diária (MOUZELIS, 1990)”. 
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Já no quarto mês de gravidez, por exemplo, é possível que futuros papais e 

mamães saibam o sexo do bebê. A partir daí, uma série de conceitos que se tem do que é 

ser menina ou menino são ativados. Se for uma menina, o enxoval e a decoração do 

quarto costumam ser, predominantemente, rosa. Mas, se for menino, o predomínio 

costuma ser da cor azul. Conforme os bebês vão crescendo e passam à infância, os 

brinquedos, as brincadeiras, as relações com outras crianças e com os adultos são um 

aprendizado de como ter atitudes masculinas ou femininas. Em suma, desde muito 

pequenos somos ensinados a agir e a fazer escolhas correspondentes a cada gênero.  

As referências de homem e mulher que as crianças possuem, principalmente, as 

familiares, influenciarão diretamente em suas construções do que é ser homem ou 

mulher dentro de uma determinada sociedade e época. É a família, ainda, que dá às 

crianças os primeiros brinquedos: para os meninos, espadas, armas, roupas de super-

heróis, kits de ciências, bicicletas, skates, vídeo games e carrinhos. Para as meninas, 

panelinhas, bonecas, vassourinhas, tábuas de passar roupa, ferrinhos, entre outros 

utensílios domésticos. Essa diferença entre brinquedos de menina e de menino deixa 

claro que, espera-se que meninos sejam agressivos, gostem de luta, de ciências e de 

velocidade. Das meninas, espera-se que tomem gosto pelas atividades domésticas e que 

sejam mães zelosas.  

Quando chegam à escola, as crianças já tiveram boa parte de suas identidades de 

gênero e de sexualidade definidas no seio familiar. Em outras palavras, “a criança já foi 

construída como menina ou menino e, possivelmente, o papel de um ser heterossexual 

já foi definido discursivamente para sua identidade em casa” (MOITA LOPES, 2002, p. 

203). Por outro lado, é a escola, contexto legitimado de construção de conhecimento, 

que irá ratificar ou recusar essas identidades, além de outros significados construídos 

em momentos anteriores. Contudo, mesmo as identidades de gênero e de sexualidade 

estando sempre presentes nesse espaço, ainda se percebe, em muitos casos, um esforço 

institucional em apagá-las. 

Apesar desse aparente determinismo histórico atribuído às identidades de gênero 

e de sexualidade e dessa aparente impossibilidade de se experienciar essas identidades 

de maneiras diferentes, Pennycook & Makoni (2007) argumentam acerca das 

possibilidades de uma história descontínua, na qual nenhuma questão pode ser 

simplesmente oriunda de outra precedente. O interesse dos autores (2007) é localizar as 

(des)invenções e as reconstruções das línguas dentro de um projeto mais amplo de 

historiografia crítica, no qual há espaço para múltiplas temporalidades. 
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Seguindo essa mesma linha, Blommaert (2005, p.39) argumenta que, uma vez 

que a linguagem é sempre produzida por alguém, para alguém, em lugar e tempo e com 

propósitos específicos, o discurso é sempre situado. Dessa forma, “quando os discursos 

viajam pelo globo, o que é carregado com eles são suas formas, mas seus valores, 

significados ou funções nem sempre viajam juntos” (BLOMMAERT, 2009, p.565). 

Valores, significados e funções são contextuais, rompendo com a questão da 

continuidade, e, se quisermos explicar a maneira pela qual as pessoas fazem sentido 

socialmente, “precisamos entender os contextos nos quais tais práticas de fazer sentido 

se desenvolvem” (BLOMMAERT, 2005, p.43), tornando o contexto uma questão 

crucial para qualquer análise que venhamos a fazer.  

Além de Pennycook & Makoni (2007) e Blommaert (2005), outro autor que 

também lança seu olhar crítico para o passado e rompe com o suposto determinismo 

histórico é Bhabha (1998/ 2007), escolhido para abrir este trabalho e presente na 

segunda epígrafe. O autor (1998/ 2007) aponta para a importância de reencenarmos o 

passado e afastarmo-nos de uma aceitação passiva da tradição. Em outras palavras, 

sugere que retomemos o passado no presente, não num movimento de causa e efeito, 

mas com o objetivo de construirmos futuros possíveis.  

Embasada nos autores supracitados, portanto, apesar de reconhecer que a socio-

história é de grande valia para os eventos interacionais, não pretendo suscitar neste 

trabalho de pesquisa uma relação de causa e efeito, ou seja, a presença de um 

determinismo histórico sobre os recursos linguísticos e paralinguísticos mobilizados 

pelos interlocutores. Acredito que a apropriação que os indivíduos fazem dos recursos 

semióticos disponíveis a eles em um contexto particular ocorre de forma criativa, dando 

a eles a prioridade na negociação significativa. Assim, se a linguagem só faz sentido se 

inserida na história, é tarefa dos interlocutores promoverem tal inserção conforme seus 

interesses. 

A maneira de construir a história, como bem mostraram Pennycook & Makoni 

(2007), Blommaert (2005) e Bhabha (1998/ 2007) é descontínua, ao contrário da 

linearidade proposta pela tradição e pelo senso comum, e esse é mais um motivo para 

evitarmos a relação causa e efeito. O passado deve ser sempre reconstruído pelo 

presente e o presente deve permitir-nos forjar futuros possíveis, como apontou Bhabha 

(1998/ 2007). Passado, presente e futuro estão imbricados e, segundo Blommaert 

(2005), não estamos apenas em um desses lugares. Ao mesmo tempo em que estamos 
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aqui, estamos nos remetendo a outros espaços socio-históricos e esses espaços estão 

entrelaçados, não são verticais ou horizontais. 

Dentro da perspectiva da descontinuidade histórica, Agha (2007) e Silverstein & 

Urban (1996) apontam um movimento contemporâneo de se afastar de uma 

preocupação analítica tradicional com eventos comunicativos que têm seus limites 

demarcados, para um movimento de interesse pelos processos socio-históricos que são 

construídos por uma série de eventos associados, conectados através do tempo. Os 

autores preocupam-se com a história dos textos e submetem os eventos comunicativos a 

uma cadeia na história. Preocupam-se, ainda, com a ligação entre episódios 

sociolinguísticos localizados e processos socio-históricos mais amplos. 

É justamente nessa perspectiva que gostaria de inserir esta pesquisa. Entendo 

que devemos sempre “tentar ver quais são os sinais, pistas, latências, possibilidades que 

existem no presente que sejam sinais do futuro, que são possibilidades emergentes e que 

são desacreditadas porque são embriões, porque são coisas não muito visíveis” 

(BOAVENTURA SANTOS, 2006, p.30). Essas “possibilidades emergentes” podem 

ajudar a questionar práticas sociais naturalizadas, e a construir uma agenda anti-

hegemônica. 

Uma mulher que sempre questionou tais práticas sociais naturalizadas e que teve 

um olhar apurado para enxergar as “possibilidades emergentes” foi a filósofa Judith 

Butler, célebre pela publicação do livro Gender Trouble – Feminism and the Subversion 

of Identity (1990). A autora afirma que homens e mulheres não devem ser reduzidos a 

meros “robôs” programados pela socialização durante a infância. Também rompendo 

com o binômio determinista causa e efeito, afirma que as pessoas não estão fadadas a 

reproduzir pelo resto das suas vidas o comportamento “adequado” de gênero ao qual 

foram apresentadas. Segundo a autora, somos agentes conscientes que têm a opção de se 

engajar em atos transgressores ou que gerem resistência, apesar de esses atos terem, 

frequentemente, certo custo social. 

Assim como Butler, Simone de Beauvoir, também pode ser considerada 

transgressora para sua época e questionadora de práticas sociais naturalizadas. A autora 

publicou, em 1949, O Segundo Sexo, obra composta de dois volumes, e que viria a ser 

de grande relevância na construção do pensamento feminista do século XX. Tal 

publicação inaugurou uma agenda de discussões acerca das desigualdades construídas 

devido às diferenças entre os sexos, além de apontar soluções que visavam à igualdade 

entre os seres humanos. A autora reflete sobre as razões históricas e os mitos que 
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inauguraram e sustentaram a sociedade patriarcal e que, consequentemente, trataram a 

mulher como “segundo sexo”, relegando-a para um lugar de subalternidade. 

No campo profissional, em pleno século XXI, muitas mulheres ainda são vistas 

como “segundo sexo” e ocupam lugares de subalternidade. Sempre incentivadas a 

cuidarem do outro, como mencionado anteriormente, as mulheres, na infância, cuidam 

das bonecas e da casinha. Na vida adulta, de seus filhos, maridos e pais idosos.  Assim, 

muitas optam por seguir carreiras que são tidas como tipicamente femininas, já que, 

para alguns, nada mais são do que uma extensão para o espaço público do trabalho que 

as mulheres estão acostumadas a desenvolver no ambiente doméstico. Ao optarem por 

serem professoras, assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras etc, espera-se que a 

mulher consiga conciliar a carreira com os afazeres domésticos e a maternidade. Por 

outro lado, homens que optem por seguir carreiras que, tradicionalmente, são mais 

procuradas por mulheres veem, constantemente, suas sexualidades serem questionadas.  

Já na área tecnológica, as atividades laborais não se associam ao que é aprendido 

historicamente como sendo “trabalho de mulher”. Dessa forma, seguindo o fluxo da 

tradição, ainda hoje, mulheres são minoria nessa área, como aponta a reportagem do 

jornal O Globo, citada na epígrafe. Além das mulheres estarem presentes em menor 

número em determinadas áreas, segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a 

associação entre o gênero feminino e certas profissões tem levado a desvalorização 

dessas carreiras, uma vez que são tidas como de competência científica inferior. Mesmo 

dentro da medicina, que goza de prestígio social, algumas especialidades que são 

ocupadas mais por mulheres do que por homens, como a pediatria, têm uma 

remuneração inferior.  

Na minha vida profissional atual, tenho vivenciado os embates entre gêneros e 

profissões.  Trabalho numa escola técnica federal que oferece cursos nas áreas de 

Telecomunicação, Informática, Eletromecânica e Enfermagem, além do ensino médio e 

de dois cursos de bacharelado em Engenharia de Produção e Engenharia Industrial de 

Controle e Automação. O campus onde trabalho foi fundado em 2004, mas apenas 

ingressei em 2005. Numa primeira observação, percebe-se que o curso de Enfermagem 

destoa dos demais oferecidos, já que é o único voltado para a área da saúde. Além disso, 

no sítio da escola na Internet (BRASIL, 2005), encontramos a seguinte declaração:  

 

Atento às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

do país, volta-se a uma formação profissional que deve ir ao encontro da 

inovação e do desenvolvimento tecnológico, da modernização industrial e 
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potencialização da capacidade e escala produtiva das empresas aqui instaladas, 

da inserção externa e das opções estratégicas de investimento em atividades 

portadoras de futuro – sem perder de vista a dimensão social do 

desenvolvimento. 

 

Fala-se em indústrias, empresas, comércio exterior, mas, em nenhum momento, 

a área de saúde é contemplada no enunciado da instituição. Atribuo este fato ao 

pioneirismo do curso de Enfermagem numa escola tradicionalmente voltada à formação 

tecnológica em carreiras, conhecidas pelo senso comum, como das áreas “exatas”.  

Desde o início do curso de Enfermagem, percebo certo desconcerto e 

desconforto das direções tanto do campus sede (localizado na cidade do Rio de Janeiro) 

quanto do campus de Nova Iguaçu (localizado na Baixada Fluminense, no estado do 

Rio de Janeiro, e onde o curso de Enfermagem foi instalado). Devido ao pioneirismo do 

curso, noto que as direções têm enfrentado dificuldades em entender e atender suas 

demandas. Entendo que uma aparente estabilidade reinou por muitos anos e lidar com o 

novo é um desafio que demanda aprendizado e não se dá de uma hora para outra.  

Além da novidade de se ter um curso da área da Saúde na instituição, a 

Enfermagem trouxe outra característica peculiar: ser formada, majoritariamente, por 

meninas, com uma média de quatro meninos por turma, num universo de 35 alunos que 

ingressam a cada ano. Ao longo desses dez anos da instituição, observa-se que os 

demais cursos apresentam um equilíbrio entre os números de alunos e alunas por turma.  

Não surpreendentemente, são constantes os comentários preconceituosos por 

parte de alunos e de professores de outros cursos como, por exemplo, de que as meninas 

de Enfermagem são fracas intelectualmente, histéricas, promíscuas ou de que o curso de 

Enfermagem é mais fácil do que os demais. Quando alguém lembra de que as turmas de 

Enfermagem também apresentam um quantitativo de meninos, estes, normalmente, 

sofrem comentários jocosos acerca de suas sexualidades.  

Contudo, tais construções referentes às identidades de gênero e de sexualidade 

não são inerentes ao meu contexto de trabalho, mas têm sido constantemente discutidas 

na área de Enfermagem (NASCIMENTO, 1996; SOBRAL et al., 1996, PADILHA et 

al., 1997; WALDOW, 2006).  

Como exemplo, Waldow (2006), em sua obra Cuidar: expressão humanizadora 

da enfermagem, aponta que, ao longo da história, as práticas de cuidar vêm sendo 

desenvolvidas tanto por homens, quanto por mulheres. Contudo, em determinados 

períodos históricos, essas práticas ficaram sob o domínio masculino. No Brasil, por 
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exemplo, durante a época da colonização, “os jesuítas eram os responsáveis por essas 

práticas, pois tinham formação ou conhecimento médico” (WALDOW, 2006, p.76). A 

autora menciona também os pajés, cuidadores do corpo e do espírito, nas nossas tribos 

indígenas. 

Posteriormente, com a institucionalização do cuidado e com a organização de 

hospitais que treinavam pessoas para atender os doentes, nota-se uma preponderância 

feminina, que será ratificada com o surgimento da Escola Nightingale de Enfermagem, 

fundada por Florence Nightingale. Nessa escola, apenas moças eram aceitas.  

Assim, segundo Waldow (2006, p.77) quatro grandes mitos foram 

“desenvolvidos em função da identificação das práticas de cuidar com a mulher”. O 

primeiro mito seria uma suposta qualidade “natural” para o cuidado que as mulheres 

apresentam devido à capacidade que têm de gerar e amamentar. O segundo coloca a 

mulher cuidadora numa posição sagrada e está relacionado ao período em que o cuidado 

era realizado por “religiosas, virgens e viúvas” (WALDOW, 2006, p.77). O terceiro 

mito, ao contrário do anterior, confere à mulher cuidadora a imagem de profana e diz 

respeito à época em que as religiosas foram expulsas das instituições durante a Reforma 

Protestante e “os doentes, velhos, pobres e incapacitados passaram a ser atendidos por 

elementos de nível duvidoso: prostitutas, bêbados(as) e marginais de várias ordens” 

(WALDOW, 2006, p.77). Por último, outro mito presente é a identificação do cuidado 

com a mulher-enfermeira, sendo esta auxiliar do médico. O saber da enfermagem 

encontrar-se-ia numa situação de subordinação ao saber médico (FOUCAULT, 1987). 

Waldow (2006) afirma que, apesar dos avanços, a profissão de Enfermagem 

ainda não conseguiu superar completamente tais mitos, que colocam a enfermeira numa 

posição de subalternidade, obediência, humildade e oscilando entre o sagrado e o 

profano. De fato, tal declaração da autora tem sido constatada por mim dia após dia 

dentro da escola, através dos comentários preconceituosos proferidos por alunos e por 

professores acerca do curso de Enfermagem. 

Dessa forma, este estudo se justifica por tentar dar visibilidade e discutir esses 

comentários degradantes, as piadas travestidas de inocente e a repetição desses mitos 

por alunos e professores, os quais acabam reforçando a imagem negativa do(a) 

enfermeiro(a) e, consequentemente, da Enfermagem, como descrita acima por Waldow 

(2006), e colaborando para que tal imagem ganhe estabilidade social e entre no círculo 

de repetições socio-históricas, que, muitas vezes, são orientadoras de formas de agir e 

de viver. Nossos discursos são atravessados por um conjunto de valores e crenças cuja 
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historicidade torna-se imperceptível por estarem associados a lugares sociais comuns. É 

um caso de autoritarismo socio-histórico, ou seja, certos regimes de verdade 

(FOUCAULT, 1979/2001) não são vistos como construções sociais e assumem uma 

aparência natural. Dessa forma, é “natural” que mulheres se interessem mais pela área 

de Enfermagem do que homens, é “natural” que homens que se interessem pela área de 

Enfermagem sejam “afeminados”, é “natural” que mulheres não se interessem tanto 

pela área tecnológica, é “natural” que o curso técnico de Enfermagem seja mais fácil 

do que os demais, já que a capacidade intelectual das mulheres seria inferior a dos 

homens (não houve quem dissesse que os homens têm mais neurônios do que as 

mulheres e por isso seriam mais inteligentes?). 

Contudo, entendo que a desigualdade não é um resultado natural da constituição 

de determinado grupo e, portanto, intrínseca a essas pessoas. Ela é construída e pode ser 

confrontada nas interações que estabelecemos com nossos parceiros sociais, através de 

práticas discursivas
2
, no nosso cotidiano, já que é a partir dessas práticas nas quais nos 

engajamos que nossas identidades sociais são construídas.  

 Baseada nesses conceitos é que percebo, como professora de inglês, a 

importância da minha sala de aula, já que a vejo como um contexto no qual a construção 

de nossas identidades se realiza a todo instante. Entendo que o aluno deve ser visto “não 

somente por meio de sua classe social, mas também por seu gênero, sua raça etc., 

inscritos em seu corpo: um sujeito fragmentado, heterogêneo e contraditório” (MOITA 

LOPES, 2003, p.32). O professor, por sua vez, só conseguirá ter esse olhar, caso tome 

como base de seu trabalho em sala de aula uma perspectiva socio-histórica de ensino-

aprendizagem que dê conta da multiplicidade de identidades que nos formam e 

incorpore as vivências dos alunos fora da escola. 

Foi, então, a partir do contexto narrado anteriormente e desse entendimento que 

tenho da minha sala de aula e dos sujeitos que a compõem que resolvi buscar 

compreender como as identidades de gênero e sexualidade são performadas e 

coconstruídas interacionalmente numa turma de futuros técnicos em Enfermagem. É 

constante a emergência de discursos dentro e fora da sala de aula que sublinham uma 

                                                 
2
 Foucault (2000, p. 136), ao definir prática discursiva, sublinha que “não podemos confundi-la com a 

operação expressiva pela qual um indivíduo formula uma idéia, um desejo, uma imagem; nem com a 

atividade racional que pode ser acionada em um sistema de inferência; nem com a ‘competência’ de um 

sujeito falante, quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área 

social, econômica, geográfica ou lingüística, as condições de exercício da função enunciativa”. 
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perspectiva essencialista na definição do masculino e do feminino, discursos esses que 

ferem questões éticas e são responsáveis por trazer sofrimento e a desqualificação de 

uma profissão. Entendo que a ética é um processo de aprendizagem (VENN, 2000) e 

que o combate ao sofrimento humano pode ser um ponto que ajude no processo de 

tornar-se ético (MOITA LOPES, 2009). Dessa forma, esse seria mais um importante 

motivo para que questões relacionadas às identidades de gênero e sexualidade saíssem 

das margens para o centro da atenção.  

Além de tentar tornar visível o que passa por “natural”, ou seja, “fazer com que 

o que está ausente esteja presente, que as experiências que já existem, mas que são 

invisíveis ou não críveis estejam disponíveis” (SANTOS, 2006, p.26), alinho-me à visão 

de que a atividade de pesquisa deve ser entendida como uma forma de fazer política 

(MOITA LOPES, 2009), caso queiramos que nossos trabalhos abram o diálogo com o 

mundo social e com os indivíduos sobre quem nossos trabalhos falam. Um 

conhecimento que pretende ser responsivo à vida social só o é quando construído 

conjuntamente com os seus sujeitos. Faz-se necessário, portanto, envolver as vozes 

daqueles que historicamente ocupam posições marginais, como, no caso deste trabalho, 

de meninas e meninos, futuros profissionais de Enfermagem. Produzir conhecimento 

sobre aqueles que ocupam posições marginalizadas e, normalmente, não têm voz, sem 

convidá-los para fazer parte do processo de pesquisa, não se torna significativo para as 

nossas práticas sociais cotidianas.  

Mas por que um professor de inglês deveria estar preocupado com questões 

éticas, com o combate ao sofrimento humano, em fazer pesquisa e, mais ainda, em fazer 

política? Creio que Gee (1994 apud MOITA LOPES, 2003a, p.33) ofereça uma boa 

resposta a esse questionamento ao afirmar que os professores de línguas 

 

ou colaboram com sua própria marginalização ao se entenderem como 

‘professores de línguas’ sem nenhuma conexão com questões políticas e 

sociais, ou percebem que, tendo em vista o fato de trabalharem com linguagem, 

estão centralmente envolvidos com a vida política e social. 

 

 

Como já explicitei, opto por me posicionar no segundo grupo, já que vejo no 

meu fazer docente e neste trabalho de pesquisa a possibilidade de refletir e colocar em 

xeque valores, ideologias e tradições antes tidos como verdades absolutas. Entendo que 

considerar as identidades e os espaços marginais é de suma importância, uma vez que 
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esses espaços podem vir a ser um “locus de ocorrência do novo” (FABRÍCIO, 2006, 

p.52). 

Dessa forma, o objetivo geral desta investigação é analisar as identidades de 

gênero e sexualidade construídas entre mim e meus alunos de uma turma de ensino 

médio/ técnico de Enfermagem durante as aulas de inglês que ministro. Para alcançar tal 

objetivo, tentarei responder às seguintes perguntas de pesquisa: 

 

1) Que identidades sociais de gênero e sexualidade meus alunos de uma turma de 

ensino médio/ técnico de Enfermagem coconstroem interacionalmente com os 

colegas e comigo em sala de aula? 

 

2) Como os alunos coconstroem suas identidades de profissional de Enfermagem 

nesse processo de coconstrução das identidades sociais de gênero e sexualidade? 

 

 

Ao encontro das ideias e dos objetivos traçados acima, esta pesquisa foi 

estruturada a partir das divisões apresentadas a seguir.  

No capítulo 1, farei um breve percurso pela constituição da Enfermagem como 

profissão tanto na Europa, quanto no Brasil. Nessa trajetória, uma grande mulher 

merece destaque: Florence Nightingale. A importância desse capítulo reside no fato de 

que conhecer o passado permite-nos perceber como ele é reconstruído no presente e 

aponta para uma preocupação do pesquisador em forjar ligações entre episódios 

sociolinguísticos localizados e processos socio-históricos mais amplos, indo além do 

nível local. Ainda nesse capítulo, apresento a concepção de poder positivo postulada por 

Foucault (1988/2009), a qual compreende o poder como algo que se exerce e que é 

constituinte de todas as relações sociais. Tal concepção mostra-se, ainda, profícua em 

evitar que incorramos numa relação de causa e efeito, acreditando que haveria uma 

superestrutura que determinaria o que acontece no nível micro. Além disso, ajuda-nos a 

romper com a ideia de um determinismo histórico, presente nas tradições, deixando 

claro que há uma constante tensão entre o que já está colocado na história como sentido 

e o que pode vir a se tornar sentido, e que é pela dimensão criativa do discurso que 

novos significados podem ser construídos. Dessa forma, os sentidos não podem ser pré-

determinados porque o discurso é que é a instância articuladora da experiência. 



22 

 

Tal concepção de poder lida, portanto, com uma noção de responsabilidade 

bastante aguda e ajuda-nos a refletir acerca de questões como, por exemplo, “como é 

que participantes dos mais diversos grupos sociais ajudam a sustentar ou não estados de 

coisas?”, “como eles podem agir estrategicamente de forma a constituir resistências?”, 

“onde estão esses nichos de atuação?”. 

No capítulo 2, tratarei da Abordagem Socioconstrucionista dos discursos e das 

identidades sociais, ressaltando as implicações que essa teorização levanta para 

pensarmos nas identidades sociais como sendo fragmentadas, contraditórias e 

discursivamente construídas. Discuto também as relações entre linguagem e contexto, 

partindo de uma visão de linguagem como ação, indissociável dos múltiplos contextos 

nos quais nos engajamos. Aponto que o contexto não é apenas local, mas translocal, já 

que os textos estão sempre em movimento, e que para darmos conta dessa 

translocalidade, os conceitos de intertextualidade e o de entextualização devem ser 

considerados.  

No capítulo 3, apresento as noções de discursos, identidades e narrativas como 

performance. Por muito tempo, a noção de performance foi deixada de lado nos estudos 

da linguagem. Contudo, Austin, na década de 60, passa a priorizar a performance em 

relação à competência, propondo uma compreensão da linguagem como uma forma de 

ação. Assim, seguindo as propostas de Austin, Pennycook (2007, 2010) e Derrida 

(1982), mostro que a linguagem é performativa, que sua performatividade demanda 

constante repetição, que essa repetição cristaliza noções que acabam por parecer 

anteriores ao próprio ato de fala e que esses conceitos são importantes também na 

discussão sobre as identidades. Por fim, ao discutir a visão das identidades de gênero e 

das narrativas enquanto performances discursivas, tento mostrar como tal teorização 

pode ser proveitosa para pensarmos nas identidades enquanto projetos abertos de 

construção do “eu”, contemplando a possibilidade de (re)avaliações e possível 

(re)construção de nossas identidades em outras bases. 

No capítulo 4, apresento o arcabouço teórico da Sociolinguística Interacional 

que será mobilizado durante a análise dos dados gerados ao longo das interações de sala 

de aula. Utilizarei os conceitos de esquemas de conhecimento (TANNEN & WALLET, 

2002), enquadres interativos (RIBEIRO & HOYLE, 2002; TANNEN & WALLAT, 

2002; GOFFMAN, 1974), pistas de contextualização (GUMPERZ, 2002) e o conceito 

de alinhamento (GOFFMAN, 2002). Além disso, tomo emprestado da Análise da 

Conversa Etnometodológica a noção de sistema de tomada de turnos (SACKS, 
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SCHEGLOFF & JEFFERSON, 2003/1974). Optei pela utilização desses construtos 

teóricos para análise dos dados, uma vez que focalizam os aspectos dinâmicos dos 

encontros interacionais. Vejo que é justamente nesse processo dinâmico e relacional que 

os participantes de uma conversa constroem o significado e suas identidades sociais. 

No capítulo 5, “Metodologia de Pesquisa”, justifico a opção pelo paradigma 

interpretativista e discorro sobre a vertente de investigação escolhida, a da pesquisa 

etnográfica, ressaltando sua pertinência para este trabalho. Na sequência, trato dos 

instrumentos de pesquisa utilizados no processo de geração de dados. Discorro, ainda, 

sobre a noção de leitura como prática social, a qual norteou meu trabalho em sala de 

aula, enfatizando uma compreensão de leitura como um processo social importante na 

(re)construção do mundo e das identidades sociais. Faço, também, uma detalhada 

descrição do contexto de pesquisa e do perfil de seus participantes. 

No capítulo 6, parto, enfim, para uma discussão e análise dos dados com base no 

referencial teórico-analítico elencado até aqui, oferecendo algumas respostas para as 

perguntas de pesquisa.  

No capítulo 7, além de fazer uma reflexão final acerca deste estudo, apresento 

algumas sugestões de desdobramentos e os próximos passos que pretendo dar em 

relação a esta pesquisa. 

Acredito ser necessário, ainda, fazer alguns esclarecimentos de natureza 

organizacional acerca deste trabalho. Em primeiro lugar, informo que a tradução das 

citações de textos que foram consultados em inglês e em espanhol é de minha inteira 

responsabilidade. Em segundo lugar, optei por não fazer uma distinção entre 

enfermeiros(as) e técnicos(as) de Enfermagem. Sei que há diferenças nas funções desses 

profissionais, mas creio que, no tocante às questões de gênero e sexualidade, os 

preconceitos sofridos não sejam tão distintos, como a própria literatura da área aponta e 

como veremos no próximo capítulo e nas interações de sala de aula, apresentadas no 

capítulo 6. Dessa forma, quando uso a nomenclatura profissionais de Enfermagem e 

enfermeiro(a), na verdade, estou me referindo tanto aos(às) técnicos(as) de Enfermagem 

quanto aos(às) profissionais com nível superior.  
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1. CONSTITUIÇÃO DA ENFERMAGEM COMO PROFISSÃO 

 
 

O passado não reconhece seu lugar: está sempre presente (QUINTANA, 2006, p.174). 

 

 

A importância de se historicizar os discursos, de acordo com Foucault (1979/ 

2001), é para que possamos compreender como os efeitos de verdade são produzidos. 

Conhecer o passado permite-nos perceber como ele é reconstruído no presente e aponta 

para uma preocupação do pesquisador em forjar ligações entre episódios 

sociolinguísticos localizados e processos socio-históricos mais amplos, indo além do 

nível local. 

Neste capítulo, portanto, farei um breve percurso pela constituição da 

Enfermagem como profissão tanto na Europa, através da figura de Florence 

Nightingale, quanto no Brasil.  

 

1.1. Enfermagem na Europa 

 

Florence Nightingale foi uma mulher a frente do seu tempo e sua história de vida 

se entrelaça à história da Enfermagem.  

Antes dela, os cuidados com os enfermos nos espaços públicos eram 

dispensados por dois grupos de mulheres. Um era constituído pelas leigas, bêbadas, 

analfabetas e prostitutas que, “para expiarem suas culpas eram catequizadas pela Igreja 

para cuidarem dos corpos dos doentes pobres em fase final de vida” (SOBRAL et 

al.,1996). O outro era formado por religiosas e senhoras de caridade. De acordo com 

Silveira et al. (2003, p.1), “a concepção de corpo que orientava a prática realizada pelas 

irmãs de caridade situava o corpo como carne desprezível, fonte de corrupção e 

fornicação e que só não devia ser afastado totalmente porque era suporte para os 

cuidados espirituais”.  

Contudo, foi devido à persistência e ao trabalho de Florence Nightingale que a 

Enfermagem ganhou notoriedade como profissão, exigindo profissionais cada vez mais 

qualificados para a sua prática.  

Florence Nightingale nasceu em 1820, em Florença (seu nome foi dado em 

homenagem à cidade onde nasceu), na Itália, e sua família era parte da pequena nobreza 

da Inglaterra. Apesar da vida confortável que levava, os objetivos de Florence iam além 
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de se casar e ter filhos (LOPES & SANTOS, 2010). Ela era uma mulher a par dos 

acontecimentos a sua volta: sabia que homens e mulheres eram explorados ao máximo 

dentro das indústrias e que morriam cedo de fome e de doenças, além de ter 

conhecimento acerca do trabalho infantil, principalmente, em minas de carvão, o que 

levava as crianças a uma morte prematura. Diante dessa realidade que a cercava, 

Florence queria trabalhar e ajudar o próximo.  

Ela observou que “era preciso estudar para ser enfermeira, e que isto significava 

mais do que segurar a mão de uma pessoa doente: requeria treinamento e 

conhecimento” (MIRANDA, 1996, p.128, grifo da autora).  Sendo assim, aos vinte e 

cinco anos, apresentou à família seu desejo de fazer um estágio como enfermeira no 

Salisbury Hospital. Tal proposta fora rechaçada por seus familiares, já que ser 

enfermeira era uma profissão indesejável para uma moça bem educada e de família 

abastada, além de não ser comum para a época que as moças fossem independentes e 

tivessem liberdade para trilhar seus próprios caminhos. A mãe de Florence chegou a 

acusá-la de ser amante de algum médico, já que comentários sobre envolvimentos 

amorosos dentro de hospitais entre médicos e enfermeiras eram comuns. De acordo com 

Miranda (1996, p.129), 

 

nurse significava então, uma mulher vulgar e velha, sempre ignorante e 

frequentemente suja, vestindo roupas sórdidas e embriagando-se com uma 

garrafa de gin, prostituída e sem nenhuma qualificação profissional 

formalizada, acumpliciando-se e envolvendo-se com as piores irregularidades. 

As nurses no hospital eram especialmente notórias por sua conduta imoral e 

sem nenhuma sobriedade, debochadas, a quem se ordenava, com pouquíssima 

confiança, a execução das mais simples ordens médicas. 

 

Diante da recusa da família, Florence Nightingale não desistiu e, por oito anos, 

coletou muitas informações sobre hospitais e casas de caridade. Florence conhecia 

praticamente todos os hospitais da Europa ou por já tê-los visitado ou por já ter lido 

sobre eles. 

Já com trinta anos, conseguiu uma autorização da família para ir a Kaiserswerth, 

na Alemanha, autorização esta que foi mantida em segredo e que não deveria chegar ao 

conhecimento de parentes e de seu círculo social (MIRANDA, 1996).  Kaiserswerth era 

uma instituição que treinava enfermeiras. Florence Nightingale não estagiou por lá, mas 

observou e pôde aprender como o trabalho era feito, sobre a organização curricular, os 

uniformes das enfermeiras e todo o esforço que era realizado lá para tornar a 

enfermagem numa profissão digna para mulheres. 
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 Finalmente, após algum tempo, a família de Florence autorizou que ela 

retornasse a Kaiserswerth para um estágio de três meses. Logo em seguida, Florence 

recebeu um convite para ser superintendente no Estabelecimento para Senhoras 

Enfermas (LOPES & SANTOS, 2010). Ela aceitou o trabalho, mesmo sem receber um 

salário por isso. Florence fez uma série de propostas de melhorias relacionadas às 

preocupações com o bem-estar dos pacientes, revolucionárias para a época. Como 

exemplo, vale mencionar as campainhas que, até os dias atuais, vê-se em qualquer 

hospital.  

Apesar de enxergar a grande importância de seu trabalho, uma vez que cuidava 

daqueles que não seriam aceitos em hospitais gerais e poderiam morrer pela falta de 

assistência, Florence ainda não havia atingido o seu ideal: treinar e ensinar outras 

mulheres a serem boas enfermeiras.  

Em 1854, a França e a Turquia declararam guerra à Rússia, dando início ao 

conflito denominado de Guerra da Criméia (1853-1856). Seis meses após o início da 

guerra, notícias sobre as péssimas condições dos hospitais militares e da falta de 

cuidado com os enfermos geraram grande comoção e revolta na população inglesa. Foi 

diante desse quadro que Florence Nightingale se ofereceu ao Ministro da Guerra, Sir 

Herbert Sidney, para ir ao Oriente, juntamente com um grupo de enfermeiras, para 

trabalhar nos hospitais militares. Mais uma vez, Florence estava na vanguarda de seu 

tempo, já que os hospitais militares ingleses não tinham mulheres empregadas 

regularmente em seus quadros (ATTEWELL, 1998). Segundo Miranda (1996, p.139), 

Florence ocupou “uma posição que anteriormente nenhuma mulher atingira, e sem 

dúvida, ela conhecia mais sobre condições hospitalares do que qualquer outra pessoa na 

Inglaterra”.  

Utilizando seus vastos conhecimentos e sua autoridade, Florence promoveu uma 

série de melhorias nos hospitais de guerra. Além disso, instituiu uniformes rígidos para 

as enfermeiras e não permitia que elas andassem pelos hospitais à noite, ou saíssem 

deles sem um acompanhante. De acordo com Lopes & Santos (2010), era a própria 

Florence que inspecionava as enfermarias à noite de posse de uma lanterna e, por isso, 

ganhou o título de “A Dama da Lâmpada”. 

 Florence Nightingale utilizava sua autoridade e suas ideias para gerar mudanças. 

Seu trabalho e sua luta pela organização de uma Comissão Sanitária diminuíram a 

mortalidade dos militares feridos de 42 para 2,2% (PAIXÃO, 1963; MIRANDA, 1996). 

Mesmo diante de tantos feitos, alguns médicos não atribuíam credibilidade à Florence e 
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ridicularizavam seu trabalho, resistindo em ter mulheres participando de um ambiente 

que outrora fora frequentado apenas por homens. Apesar das adversidades, Florence só 

deixou a guerra quando o último hospital fora fechado (PAIXÃO, 1963; MIRANDA, 

1996).  

Um ano após seu retorno da guerra, Florence teve graves problemas de saúde, 

tornando-se inválida pelos próximos anos de sua vida. Mas, mesmo na doença, ela 

brigou pela reforma do cuidado médico no exército e pela reforma da assistência 

sanitária na Índia (MIRANDA, 1996).  Além disso, fez uma publicação intitulada Notes 

on Nursing, em 1859, na qual expôs seu ponto de vista acerca da importância da 

enfermagem ser reconhecida como profissão e não mais como um trabalho capaz de ser 

realizado por qualquer pessoa.  

 Colocando mais um de seus ideais em prática, Florence fundou a Escola 

Nightingale de Enfermagem dentro do Saint Thomas Hospital, em Londres. No entanto, 

a notícia de uma escola para formar enfermeiras não foi bem aceita pela classe média, 

pois grande parte acreditava que as enfermeiras necessitavam apenas de qualificações 

semelhantes às de empregadas domésticas (ATTEWELL, 1998). Além disso, os 

médicos também não viram a abertura da escola com bons olhos, pois temiam que isso 

acarretasse numa “invasão” ao território da medicina. O principal objetivo da escola, 

contudo, era formar profissionais que, no futuro, também fossem capazes de formar 

novas enfermeiras. Segundo Miranda (1996, p.150), “as enfermeiras Nightingale não 

eram formadas para assumir serviços privados. Seus objetivos deveriam ser os hospitais 

e as instituições públicas para neles estabelecer um alto padrão de assistência e expor o 

impacto de suas atuações”. As futuras enfermeiras deveriam submeter-se a um rígido 

processo de formação, já que Florence queria evitar críticas severas de médicos, o que 

poderia atrasar a reforma da profissão de enfermeira. Florence queria, também, romper 

com a imagem da enfermeira cruel, promíscua e alcoólatra que fora construída até 

então. Ademais, os puritanos ingleses tiveram grande influência na formação dos 

hábitos, valores e comportamentos da sociedade da época. Havia um incentivo a um 

padrão moral e espiritual de introspecção e firmeza de caráter. De acordo com Padilha 

et al. (1997, p.26),  

 

desde Florence Nightingale, a disciplina, a obediência e a subserviência na 

enfermagem são consideradas como parte indissociável do exercício diário, não 

apenas no que concerne às ações assistenciais, como também às relações entre 

a(o) enfermeiro(a) e o médico, a equipe de enfermagem e a administração 

hospitalar. 
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Dessa forma, o modelo hospitalar de Nightingale acabava reproduzindo a 

estrutura da família vitoriana, ou seja, os médicos eram homens das classes média-alta e 

alta, a enfermagem era exercida apenas por mulheres oriundas das mesmas classes 

sociais dos médicos, e “os homens e as mulheres das classes populares partilhavam as 

tarefas subalternas e menos nobres do trabalho hospitalar (pessoal operário e auxiliar)” 

(GRAÇA, 1996 apud LOPES & SANTOS, 2010). 

Ao observar a história de Florence, é possível perceber que ela idealizou a 

profissão de enfermagem para ser exercida apenas por mulheres. Creio que tal fato 

possa ser explicado através das palavras da própria Florence, a qual acreditava que 

“todas as mulheres (…) têm, em algum período da sua vida, a responsabilidade pessoal 

pela saúde de alguém (…) por outras palavras, toda mulher é uma enfermeira.” 

(NIGHTINGALE, 1989, p.17 – grifo meu).  

 Ressalto, ainda, que a palavra inglesa nurse é oriunda do vocábulo francês 

nurrice, que significa “pessoa que amamenta um bebê ou que cuida de uma criança” 

(LOPES & SANTOS, 2010), o que atrela a profissão, desde a sua nomeação, ao 

universo feminino.  

O legado de Nightingale foi tão revolucionário para a sua época, que teve 

“impacto na saúde e na reorganização dos serviços de saúde a nível mundial” (LOPES 

& SANTOS, 2010). A reputação de sua escola espalhou-se rapidamente por todo o 

mundo, já que as enfermeiras, conforme iam se formando, iniciavam a fundação de suas 

próprias escolas, emigrando para países como Austrália, Canadá, Índia, Alemanha, 

Finlândia, Suécia e Estados Unidos da América (ATTEWELL, 1998). 

A obra de Florence Nightingale é considerada, ainda hoje, pedra basilar da 

profissionalização da Enfermagem (LOPES & SANTOS, 2010) e seu modelo rígido 

também influenciou a formação da profissão no Brasil. 

 

1.2. Enfermagem no Brasil 

 

 Já nas primeiras tentativas de colonização do Brasil, foi incluída a abertura de 

Santas Casas, comuns em Portugal. Figura importante nesse período, o padre José de 

Anchieta não se dedicava apenas à catequese, mas atuava como professor, médico e 

enfermeiro, improvisando o primeiro núcleo hospitalar, que hoje conhecemos como a 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (PAIXÃO, 1963). 
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 Em seus relatos, Anchieta descreve “o clima, os costumes, as doenças mais 

comuns, a terapêutica empregada, as plantas medicinais” (PAIXÃO, 1963, p.75). No 

entanto, não se tem muitos registros acerca da enfermagem nas antigas Santas Casas. 

Como os Jesuítas tiveram grande atuação em nosso território, supõe-se que eram eles os 

diretores e mantenedores das obras assistenciais, sendo ajudados por fiéis e também 

pelos escravos. Qualquer pessoa que desejasse ser voluntária para assistir ao próximo, 

logo após uma breve experiência, já era intitulado prático. No geral, essas pessoas eram 

analfabetas ou de baixa escolaridade. Segundo Paixão (1963, p.76), “a própria idéia
3
 

que se fazia da Enfermagem, a falta de divulgação dos conhecimentos científicos dessa 

época, simplificaram excessivamente as exigências para o desempenho das funções 

atribuídas aos enfermeiros”. A primeira voluntária de enfermagem do Brasil que se tem 

notícia foi Francisca de Sande, baiana, que viveu no final do século XVII, e dedicou sua 

vida, após ficar viúva, ao cuidado dos enfermos (PAIXÃO, 1963). 

 Foi também na Bahia, na primeira década do século XIX, que ocorreu a 

fundação da Escola de Medicina. Outros avanços da Medicina surgiram nesse século: a 

introdução da vacina antivariólica no Brasil, cursos de parteiras, medidas de proteção à 

maternidade e à infância, criação da primeira sala de partos, da primeira enfermaria 

obstétrica do Brasil, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da cadeira de 

Pediatria (PAIXÃO, 1963). Contudo, o progresso da Medicina não influenciou o 

desenvolvimento da Enfermagem.   

 As funções de enfermeira estavam restritas aos âmbitos doméstico e religioso, 

não sendo dotadas de caráter técnico ou científico, além de não se pensar na preparação 

e na educação do profissional de enfermagem.  

 Foi apenas no final do século XIX, mais precisamente em 1890, que o Brasil 

ganhou sua primeira escola de enfermagem, a Escola Profissional de Enfermeiros e 

Enfermeiras (EPEE). A fundação da escola pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe 

do Governo Provisório da República (BARTMANN, 1997), foi favorecida pelo 

conturbado momento que o país vivia, o qual trouxe “diversas mudanças sociopolíticas 

provocadas, principalmente, pelo avanço do ideário positivista que, acompanhado da 

proclamação da República, em 1889, provocou a separação do Estado da Igreja e, 

consequentemente, a laicização das instituições” (SANTO et al., 2011, p.4). Com isso, o 

                                                 
3
 Para a redação deste trabalho, procurei seguir as regras do Acordo Ortográfico firmado em 2009. 

Contudo, para as citações, optei por manter os textos tais como foram publicados no original.   
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Hospital Psiquiátrico Pedro II, o qual estava vinculado à Santa Casa de Misericórdia do 

Rio de Janeiro, passou à administração federal, ganhando o novo nome de Hospício 

Nacional dos Alienados. Consequentemente, as Irmãs de Caridade, religiosas que 

atuavam na assistência da enfermagem do hospital, tiveram seu trabalho suspenso e 

todas se retiraram da instituição em agosto de 1890. A falta de enfermeiras, que já era 

geral, agravou-se com a saída das religiosas.  

Paralelo a isso, esse era um período “em que a sociedade buscava soluções com 

relação aos destinos de garotas criadas em orfanatos, as quais, sem alternativas de 

trabalho, permaneciam por longo tempo nas instituições” (STUTZ, 2010). De acordo 

com o Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil 1832-1930 

(ESCOLA PROFISSIONAL DE ENFERMEIROS E ENFERMEIRAS, 2014, sem nº de 

página), a saída das religiosas e a necessidade de dar um futuro para as meninas órfãs 

favoreceram  

 

a criação da Escola nas dependências do Hospício, visando a formação de 

pessoal habilitado para suprir aqueles serviços de enfermagem aos doentes 

mentais, assim como aos enfermos dos hospitais civis e militares, igualmente 

carentes de infra-estrutura no funcionamento hospitalar. Além disso, a 

instituição ajudou a resolver o problema das mulheres da época, que tinham 

dificuldades de profissionalização.  

 

 Dessa forma, o trabalho dessa escola preocupava-se com a formação de 

profissionais para atuarem na área de assistência hospitalar, em detrimento das questões 

de saúde pública, uma vez que foi forjada pelas necessidades de atendimento ao 

paciente psiquiátrico. 

 Mesmo com a fundação da EPEE, havia uma emergência em substituir as 

religiosas que deixaram o Hospício Nacional dos Alienados, já que não daria para 

aguardar a formação de novos profissionais. Assim, foram contratadas enfermeiras 

formadas na Escola de Salpêtrière, além de outras 15 auxiliares de enfermagem, 

somando cerca de 40 profissionais francesas (SANTO et al., 2011). Vale ressaltar que a 

opção por contratar mão de obra francesa ocorreu, pois já trabalhavam no Hospício 

Nacional dos Alienados “os mais importantes cientistas, médicos e psiquiatras 

brasileiros que, recém-chegados de estudos na Europa, importaram para o Brasil o 

modelo francês de assistência, fundamentado em especialistas como Charcot, Pinel e 

Esquirol” (SANTO et al., 2011, p.4). 
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Devido à importância da EPEE no cenário brasileiro da época, segundo Santo et 

al. (2011), sua fundação foi amplamente divulgada por periódicos como o “Diário 

Oficial”, o “Jornal do Commercio” e a revista “Brazil Médico”. Os autores (2011) 

destacam, ainda, que as matérias veiculadas pelos três meios de comunicação 

supracitados tinham algo em comum: o enfoque no alargamento dos horizontes de 

trabalho para as mulheres. 

 De acordo com o Diário Oficial (1890 apud SANTO et al., 2011, p.5), a EPEE 

seria “campo vastíssimo à atividade da mulher, onde, por sua delicadeza de sentimentos 

e apuro de carinhos, não terá competidores, trabalhando como o complemento do 

médico”. Na mesma linha, o Jornal do Commercio (1890 apud SANTO et al., 2011, 

p.5), destaca que “se para homens é de vantagem uma tal criação, muito maiores são 

elas em relação às mulheres, cuja atividade abre maior horizonte e prepara-lhes um 

futuro no qual poderão prestar relevantes serviços”. A revista Brazil Médico, segundo 

Santo et al. (2011, p.6), ressalta que a iniciativa de fundar a EPEE era de grande 

relevância, tanto pelo lado prático quanto moral, ou seja,  

 

pelo lado prático, o texto destaca a vantagem que a medicina teria em poder 

contar com pessoas preparadas para lidar com os doentes sendo, então, 

“verdadeiros auxiliares do médico”. Pelo lado moral, a notícia divulga a 

ampliação dos horizontes para a atividade feminina, ainda acanhada à época, 

proporcionando a elas um meio “honesto e altamente humanitário de adquirir 

meios de subsistência”. 

 

  

Diante do exposto, pode-se perceber que, desde o seu início no Brasil, a 

profissão de enfermagem foi vinculada à mulher e a sua abnegação e dedicação, e a uma 

posição de serviço e obediência ao médico. Por outro lado, não dá para negar que as 

mulheres passaram a conquistar espaço no mundo da educação e do trabalho.  

No entanto, na contramão dos países por onde se difundia o sistema Nightingale, 

os médicos brasileiros estabeleceram a escola de enfermagem em bases rudimentares e a 

EPEE funcionou precariamente em seus primeiros anos. Além disso, de acordo com 

Stutz (2010, p. 349), um relatório apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores relatava a dificuldade encontrada para o funcionamento da escola, uma vez 

que muitas órfãs eram analfabetas e pela “falta de candidatas nas condições 

regulamentares”. Para ingressar na escola, era necessário ter 18 anos, “noções 

elementares de aritmética, saber ler e escrever apenas e apresentar atestado de bons 

costumes” (STUTZ, 2010, p.349). O exercício da profissão estava, dessa forma, voltado 
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para o saber fazer de modo simples, além de ter sido garantida a alguns alunos uma 

bolsa trabalho, a qual dava direito à alimentação, alojamento e gratificação, já a partir 

do primeiro ano, para sua permanência na escola. 

Foi somente no ano de 1921 que a EPEE teve aprovado o seu primeiro 

regimento, o qual dividia a escola em três seções: mista, feminina e masculina. A 

feminina foi patrocinada pelo Dr. Alfredo Pinto, então ministro da Justiça e Negócios 

Interiores, “razão pela qual a escola passou a ser conhecida como Escola de Enfermeiras 

Alfredo Pinto” (BARTMANN, 1997, p.26). Esse nome, entretanto, só foi oficializado 

em 1942, através de um decreto do presidente Getúlio Vargas, que objetivava 

reorganizar a Escola. Desde 1979, a instituição faz parte da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).  

Além da influência francesa nos seus primeiros anos, como visto anteriormente, 

a enfermagem brasileira também sofreu influência norte-americana, a começar pelas 

mudanças na implementação de determinadas práticas sanitárias, culminando com a 

fundação da Escola Anna Nery, em 1923.  

No mesmo período da criação da EPEE, ou seja, no decorrer da primeira 

república, observa-se a formação de cidades, o processo de industrialização e imigração 

e a consequente aglomeração de pessoas em precárias condições de vida. A combinação 

desses fatores facilitava a proliferação de doenças infectocontagiosas, agravando o 

péssimo quadro de saúde já existente (RIZZOTTO, 2006). As epidemias eram cada vez 

mais recorrentes e demandavam medidas urgentes por parte do Estado. De acordo com 

Rizzotto (2006, p. 3), 

 

isso contribuiu para que, nos primórdios da república, a saúde pública 

aparecesse como preocupação do governo, não só para reverter a péssima 

imagem que o Brasil estava produzindo no exterior, em decorrência de 

problemas dessa natureza, mas porque a “nova ordem republicana”, balizada 

nos princípios liberais, embora politicamente excludente, defendia a 

universalização de certos serviços públicos como a saúde e a educação. 

 

 

Assim, na tentativa de resolver os problemas de saúde que se agravavam, 

paralelo à formação de profissionais de enfermagem, o governo adotou algumas 

medidas como a criação do Instituto Sanitário Federal (1894), da Diretoria Geral de 

Saúde Pública (1897) e a notificação compulsória das doenças consideradas 

transmissíveis (1902) (RIZZOTTO, 2006). 
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Apesar dos esforços, as medidas adotadas não tiveram o efeito esperado. 

Somente a partir de 1903, quando Oswaldo Cruz assumiu a Direção Geral de Saúde 

Pública, algumas práticas eficazes foram implementadas. Nesse período, Oswaldo Cruz 

coordenou as campanhas de erradicação da febre amarela e da varíola, além de ter sido 

o pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. 

Fundou o Instituto Soroterápico Nacional, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, 

conhecido hoje como Instituto Oswaldo Cruz, respeitado internacionalmente. 

A partir da segunda década do século XX, além da preocupação com o 

saneamento, começaram a surgir investimentos em serviços ambulatoriais permanentes 

de combate a certas doenças. Essa mudança de foco fora assessorada por entidades 

norte-americanas, como a Fundação Rockfeller, e teve por objetivo combater a crise 

sanitária do início dos anos vinte. Segundo Rizzotto (2006, p.4), tal crise ocorreu não só 

devido às epidemias, mas ao processo de “pauperização da população urbana e rural, 

acentuada pelas oscilações na economia cafeeira e pelo conflito mundial de 1914 a 

1918”.   

As condições de vida precárias, a falta de um serviço de saúde decente e a falta 

de segurança no trabalho levaram os trabalhadores mais organizados a reivindicar 

determinadas promessas que tinham sido assumidas pelos republicanos, estimulando as 

lutas sociais entre 1910 e 1920. Rizzotto (2006, p.4) sublinha que é nesse contexto que 

o Estado brasileiro 

 

entra como mediador oferecendo determinados serviços de saúde, de educação 

entre outros, com o objetivo de atenuar e/ou desviar a atenção dos conflitos 

gerados pelo próprio modo de produção. Negava-se a cidadania pelo 

assistencialismo. Dessa forma, tais serviços, ao mesmo tempo em que atendiam 

determinadas necessidades dos trabalhadores, atuavam como instrumentos de 

controle social e ideológico.  

 

 

A partir de 1920, o movimento sanitário, que lutava por um modelo de saúde 

formado por uma Rede Local Permanente de unidade de saúde, começou a ganhar força. 

Os idealizadores do projeto, embasados na experiência americana, “propunham uma 

administração dos serviços de saúde pública fundamentada cientificamente, colocando a 

educação sanitária como instrumento básico das práticas médico-sanitárias” 

(RIZZOTTO, 2006, p.5). 

Durante essa tentativa de mudança, destaca-se o importante papel do diretor do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, Carlos Chagas, o qual tentou implementar o 
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tal modelo que desejava unidades de saúde locais e permanentes e a formação de uma 

equipe de profissionais que atuassem de forma sistemática junto à população, dando 

início à primeira reforma sanitária, entre 1920 e 1926.  

Nessa época, no Rio de Janeiro, já estava em funcionamento o curso de 

enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, que apenas preparava enfermeiras para 

hospitais. Todavia, durante esse período, reconheceu-se a necessidade de enfermeiras 

visitadoras, as quais teriam um papel fundamental como educadoras sanitárias. Segundo 

Paixão (1963, p.83), ainda em 1920, no setor de Profilaxia da Tuberculose do 

Departamento Nacional de Saúde Pública “iniciou-se o serviço de visitadoras; no ano 

seguinte, pensou-se em estender essa assistência ao setor de doenças transmissíveis em 

geral e ao de doenças venéreas em particular”. 

Em 1921, graças à iniciativa de Carlos Chagas, enfermeiras visitadoras 

americanas, chefiadas pela Sra. Ethel O. Parson, vieram ao Brasil para ministrar cursos 

intensivos. Esta missão técnica foi patrocinada pela Fundação Rockefeller. Em 1923, foi 

fundada a Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde, renomeada, em 

1926, de Escola de Enfermeiras D. Anna Nery
4
, e implantada a carreira de Enfermagem 

– modelo “Nightingale” – em nível nacional. De acordo com Santos et al. (2008, sem nº 

de página),  

 

o modelo clássico de enfermagem moderna, implantado pelas americanas, 

determinava a seleção de mulheres não casadas e de bom nível social e 

educacional, a ênfase na hierarquia e na disciplina, o aprendizado através do 

trabalho e a subordinação à medicina era mitigada pela autonomia 

administrativa. 

 

 

Ao ser inaugurada a Escola de Enfermagem Anna Nery, a pioneira Escola 

Alfredo Pinto, mencionada anteriormente, passou a ser vista pela sociedade como um 

modelo negativo de escola de enfermagem, ou seja, enquanto a primeira era um 

                                                 
4
 Anna Nery nasceu na Bahia, em 1814, teve três filhos, dos quais dois eram médicos militares e um, 

oficial do exército. Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, Anna Nery “escreveu ao 

Presidente da Província, oferecendo seus serviços ao exército” (PAIXÃO, 1963, p. 80). Como ficara 

viúva cedo, aos trinta anos, e seus três filhos foram para a guerra, juntamente com seu irmão e outros 

parentes, Ana achou melhor ir à guerra junto com aqueles que amava. Por ser mulher, voluntariou-se para 

trabalhar nos hospitais do Rio Grande do Sul. Já na guerra, não poupou esforços para ajudar os 

necessitados. Quando não havia hospitais, improvisava, mas não deixava de acolher todos os feridos que 

chegassem até ela. Toda sua dedicação rendeu-lhe o título de “Mãe dos Brasileiros”. Após cinco anos, 

cessada a guerra, Anna Nery retornou à sua casa. Ao chegar à Bahia, D. Pedro II “concedeu-lhe uma 

pensão anual (...) e condecorou-a com as medalhas humanitárias de 2ª classe e de Campanha” (PAIXÃO, 

1963, p.80). 
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exemplo a ser seguido, símbolo da modernidade e da eficiência, a segunda passou a ser 

vista como ultrapassada (STUTZ, 2010).  

Outra diferença, como deixa clara a citação acima de Santos et al. (2008),  diz 

respeito à forma de seleção das alunas que ingressariam na escola. A partir desse 

momento, com a preocupação de melhorar a imagem social do trabalho de Enfermagem, 

o processo de seleção tornou-se elitista, uma vez que exigia candidatas que tivessem 

frequentado o Curso da Escola Normal ou curso oficial equivalente, atestado médico 

que comprovasse perfeitas condições físicas e mentais e atestado de boa conduta 

(STUTZ, 2010; RIZZOTTO, 2006). Em suma, a Escola Anna Nery era exclusivamente 

para moças oriundas de famílias das classes média e alta, já que a maioria das mulheres 

brasileiras possuía, quando muito, a alfabetização. 

A Escola de Enfermagem Anna Nery logo se tornou uma referência nacional. 

Em 1931, o então presidente Getúlio Vargas regulamentou, pela primeira vez, o 

exercício da enfermagem no Brasil e a Escola Anna Nery passou a ser considerada a 

escola-padrão oficial (BARTMANN, 1997).  

O primeiro curso de Enfermagem oferecido pela escola foi de 28 meses, 

aumentando para 32 e, posteriormente, para 36 meses. Hoje em dia, o curso de 

graduação em Enfermagem da Escola Anna Nery tem a duração de 60 meses (SANTOS 

et al., 2008, sem nº de página).  

Raquel Haddock Lobo foi a primeira diretora brasileira da Escola Anna Nery, 

substituindo a americana Bertha Pullen, em 1931. Apesar de brasileira, formou-se na 

Escola de Enfermeiras da Assistência Pública de Paris (França). Participou da I Guerra 

Mundial e incorporou-se à Cruz Vermelha Francesa. Ao retornar para o Brasil, 

trabalhou com dedicação no combate ao surto de varíola e foi pelo seu excelente 

desempenho que a Missão Rockefeller convidou-a para fazer sua especialização nos 

Estados Unidos, a fim de assumir a direção da Escola Anna Nery. Sua gestão à frente da 

Escola foi apenas até 1933, devido à morte prematura de Raquel. Contudo, sua 

passagem pela Escola foi marcada por grandes iniciativas como a publicação da revista 

“Annaes de Enfermagem” (1932), a abertura de novos estágios e a extensão de alguns 

programas (PAIXÃO, 1963). Segundo Santos et al. (2009, sem nº de página). 

 

a Revista Annaes de Enfermagem representa o primeiro espaço, no Brasil, em 

que as enfermeiras tornaram visível a divulgação de seus enunciados com 

vistas à formação de uma comunidade científica de enfermagem e estruturação 

do seu campo científico. 
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Após a morte de Raquel Haddock Lobo, Miss Bertha Pullen foi convidada a 

reassumir a direção da Escola de Enfermagem Anna Nery. No entanto, essa segunda 

passagem da enfermeira americana pela escola não fora tão pacífica. De acordo com 

Santos et al. (2008, sem nº de página), mesmo fazendo uso de estratégias para o 

controle do grupo, Bertha Pullen enfrentou um período de resistência à sua autoridade, 

“pois o que estava em jogo era a construção de identidade nativa e nacional”. Em 1938, 

Bertha foi substituída pela brasileira Lais Netto dos Reys. 

 Lais foi aluna da Escola Anna Nery e, devido aos seus ótimos resultados, 

recebeu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Além disso, teve a oportunidade de 

viajar para a Europa, o que lhe proporcionou oportunidades de aperfeiçoamento.  Antes 

de assumir a direção da Escola Anna Nery, Lais fora convidada pelo governo mineiro 

para organizar a Escola Carlos Chagas, em Belo Horizonte, a qual dirigiu até pouco 

antes de assumir a escola do Rio de Janeiro.  

 A frente da Escola Anna Nery, Lais organizou as semanas de enfermagem, 

realizadas, até hoje, por muitas instituições, inclusive pela escola na qual esta pesquisa 

ocorreu. Além disso, foi durante a sua gestão, após períodos de grandes debates, que foi 

institucionalizado o curso de auxiliar de enfermagem.  De acordo com Almeida Filho et 

al. (2005, p.6), “o referido curso poderia acontecer em articulação (ou não) com as 

escolas de enfermagem; deveriam ser dirigidos por enfermeiras diplomadas e a duração 

seria de nove meses”. 

 Em 1946, com a colaboração de Olga Salinas Lacôrte, tiveram início os 

primeiros cursos de pós-graduação lato sensu na Escola Anna Nery. Nesse mesmo ano, 

a escola passou a ocupar o mesmo lugar das demais unidades na Universidade do Brasil 

(atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ). A Escola Anna Nery foi a 

primeira do Brasil a ser integrada à Universidade. Finalmente, em 1972, surgiu o 

primeiro curso de Mestrado e, em 1989, o de doutorado, sendo este o terceiro do país.  

 A Escola Anna Nery exerceu, também, grande papel social: em situações de 

emergência, em iniciativas de saneamento e em melhorias das zonas rurais, a escola 

atuou em parceria com o governo. Segundo Paixão (1963, p.88), a Caravana Anna Nery 

levou “às margens do Tocantins e do Araguaia, (Goiás e Pará) assistência médica e 

dentária, enfermagem e serviço social”.  

 De acordo com o sítio oficial da Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ 

(2014, sem nº de página),  
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a EEAN conta com 72 docentes, destes 49 são Doutores, todos são Mestres e 

todos são Especialistas. Alguns, inclusive detêm até 05 Especializações. 1 

Professor Visitante. O corpo técnico-administrativo abrange 60 funcionários. 

Os alunos do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia totalizam 622 

alunos; de pós-graduação stricto sensu 113; Lato Sensu - Especialização 250. 

 

 

Além da Escola de Enfermagem Anna Nery, outras instituições que muito 

contribuíram para a profissionalização dos enfermeiros merecem destaque, a saber: 

Escola de Enfermagem Carlos Chagas, primeira a funcionar fora da Capital da 

República e a primeira a diplomar religiosas no Brasil. Em 1942, foi equiparada à 

Escola Anna Nery. A Escola de Enfermagem Luiza de Marillac permitiu o acesso não 

só às jovens seculares, mas às religiosas de qualquer congregação. Inicialmente, fez 

parte da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente, é administrada 

pelas Faculdades São Camilo, também no Rio. A Escola de Enfermagem do Hospital 

São Paulo foi pioneira no curso de pós-graduação em Enfermagem Obstétrica. A Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo foi criada com o auxílio financeiro da 

Fundação Rockefeller, nos moldes da Escola Anna Nery. Foi dirigida por Edith 

Fraenkel, a qual levou quase todas as atividades da Associação Brasileira de 

Enfermagem do Rio de Janeiro para São Paulo, voltou a publicar os “Anais de 

Enfermagem” e colaborou para o acontecimento do primeiro Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, também pertencente à USP, 

foi a primeira a ter cátedras. A Escola da Cruz Vermelha tinha o objetivo de atender às 

necessidades da I Guerra Mundial e, posteriormente, ofereceu cursos profissionais e de 

voluntários. Após a criação da Escola Anna Nery, o curso da Cruz Vermelha passou a 

durar três anos.  

Atualmente, de acordo com dados do e-MEC (BRASIL, 2014), o Brasil conta 

com 922 cursos superiores de Enfermagem. Desses, 154 são oferecidos em instituições 

públicas e 768, em instituições privadas. Apesar de a maioria dos cursos ser oferecida 

na modalidade presencial, há 3 bacharelados e 1 licenciatura oferecidos a distância. 

Esses dados apontam para o grande crescimento da área de Enfermagem ao longo dos 

anos, tornando possível a formação de enfermeiros(as) em todas as regiões do país.  

 A partir do exposto, percebemos que as mulheres tiveram uma extensa e 

importante participação na construção da enfermagem como profissão, colaborando 

ativamente para o crescimento da área. No entanto, esse percurso nem sempre foi 

marcado pela valorização do trabalho de enfermagem e, consequentemente, das 
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mulheres. Pelo contrário, alguns mitos se desenvolveram em função da identificação das 

práticas de cuidado com a figura feminina, como mostrado na Introdução. Notamos, 

ainda, a enfermagem numa posição de serviço e apoio à prática médica, como publicado 

pela revista Brazil Médico (1890 apud SANTO et al., 2011, p.6), citada acima, e como 

mencionado por Foucault (1979/ 2001, p.110):  

 

é um desfile quase religioso em que o médico, na frente, vai ao leito de cada 

doente seguido de toda a hierarquia do hospital: assistentes, alunos, 

enfermeiras, etc. Essa codificação ritual da visita, marca o advento do poder 

médico, devendo ser o mesmo anunciado por uma sineta, e a enfermeira deve 

estar na porta com um caderno nas mãos devendo acompanhar o médico 

quando ele entrar.  

 

Contudo, o próprio Foucault (1988/ 2009) postula uma concepção de poder 

positivo, com a qual me alinho. Nessa concepção, podemos dizer que não há “O Poder”, 

no caso, “O Poder médico”, mas estados de poder, ou seja, configurações de poder que 

são sempre instáveis e localizadas em certos pontos do sistema. Portanto, não devemos 

postular uma unidade global de uma dominação específica, uma vez que, como Foucault 

(1988/ 2009, p. 103) afirma, o poder está em todo lugar, “não porque tenha o privilégio 

de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em 

todos os pontos”. O poder é onipresente e se encontra em todas as relações sociais, se 

produz e reproduz a todo instante, em todos os pontos do sistema e em toda relação 

entre um ponto e outro. Ele está em e provém de todos os lugares, dos médicos, dos(as) 

enfermeiros(as), dos(as) técnicos(as) em enfermagem, da administração do hospital, por 

exemplo, configurando sempre um sistema de correlação de forças desequilibradas, 

heterogêneas e instáveis. Essa noção de instabilidade está relacionada à noção de 

mobilidade presente na metáfora da “teia de aranha sobre as águas” de Nietzsche 

(1873), ou seja, essa correlação de forças sempre se dá sobre uma superfície movente. 

Tal metáfora ajuda-nos a desestabilizar qualquer ideia de fundamento definitivo. Assim, 

todos nós somos coparticipantes das relações de poder, já que estamos falando de um 

poder inter-relacional e intersubjetivo. Portanto, não devemos falar de perpetradores e 

vitimados, sendo estes últimos destituídos de poder. O que sempre há é um jogo de 

cossustentação. Logo, vitimar as enfermeiras e satanizar os médicos, nessa perspectiva, 

não seria uma postura adequada, apesar de ser o discurso que, muitas vezes, circula na 

área de enfermagem (cf. Capítulo 6). 
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Corroborando com esse entendimento, Machado (1979/ 2009, p. XIV) explica 

que “o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. (...) Não é um objeto, 

uma coisa, mas uma relação”. Na compreensão de poder construída por Foucault (1988/ 

2009), ele é visto de forma difusa, não é algo que se possa possuir. Nessa perspectiva, o 

poder deixa de ser concebido como parte de uma superestrutura com função única de 

proibição para ter um papel produtor das relações e sujeitos com os quais opera. 

O poder, portanto, perpassa todos os níveis da sociedade, uma vez que “transita 

pelos indivíduos, não se aplica a eles (...) o poder transita pelo indivíduo que ele 

constituiu” (FOUCAULT, 1999, p.35). Há sistemas de distribuição de poder pelas 

várias instituições e práticas sociais. Esse poder distribuído e a forma como ele é 

exercido nos vários níveis sociais vão servir de suporte para amplos efeitos de divisão 

de poder. Segundo Foucault (1979/ 2001, p. 8), o poder 

 

não pesa só como uma força que diz não, mas de fato ele permeia, produz 

coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo 

como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que 

uma instância negativa que tem por função reprimir. 

 

Em outras palavras, o poder é um processo produtivo, as relações de poder, que 

já são relações sociais, estão sempre contidas em outras relações sociais, não se 

encontrando nunca numa relação de exterioridade às práticas. As relações de poder são 

sempre imanentes, criadas nas e pelas práticas sociais. Foucault observa, por exemplo, 

as relações de poder sendo engendradas nas relações sexuais e constituindo formas de 

vida, formas de agir, interagir e compreender.  

Fabrício (2006, p. 55) aponta para a importância de estarmos atentos às redes de 

poder que permeiam as relações sociais para compreendermos, então, como “as 

instituições e as diferentes áreas de conhecimento exercem poder na medida em que são 

construtoras e divulgadoras de discursos e verdades, criando fatos e instaurando 

realidades e possibilidades de existir e agir”. Essa compreensão ajuda-nos a entender 

como certas identidades ganham estabilidade e parecem ser constitutivas da essência 

dos indivíduos. 

E são as práticas concretas do dia-a-dia, nas quais estamos todos imbricados, nos 

diversos contextos dos quais participamos, que vão dar sustentação ao que verificamos 

como sendo um efeito do nível macro, do nível de superestrutura. O que Foucault 

propõe vai na contramão do fato de que haveria uma superestrutura que determinaria o 
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que acontece no nível micro. Ou então, que o nível micro refletiria o que estaria se 

passando no nível macro. Segundo ele (1988/ 2009), ao contrário, macro e micro não 

constituem dois níveis independentes e não há uma descontinuidade entre um nível e 

outro. Contudo, também não podemos afirmar que há uma homogeneidade, nem 

tampouco que um nível se superimpõe ao outro, como apregoa a tradição. Os níveis são 

interdependentes, complementares, autoconstitutivos e, formas de organização da 

sociedade como, por exemplo, a família e a escola, podem servir de sustentação (ou 

não) para manobras e estratégias que vão envolver práticas e discursos em toda a rede 

social.  

Foucault mostra, então, como as nossas práticas comunicativas diárias sustentam 

o que entendemos como efeito macro e criam a aparência de estabilidade e substância. É 

nesse sentido que os níveis micro e macro são totalmente interpolados. Segundo essa 

perspectiva, não há poder exercido do alto para baixo, noção essa que circula no senso 

comum. Pelo contrário, se o poder tivesse alguma direção, ele viria de baixo para cima, 

uma vez que é engendrado nas práticas concretas do dia-a-dia. O seu efeito substância é 

imanente dessas práticas que são exercidas continuamente e a percepção de dominação 

homogênea seria um efeito dos mecanismos de produção e sustentação dos mais 

variados níveis micro. Em suma, todos estão envolvidos em jogos de poder, mas as 

formas de exercício são diferentes e móveis, uma vez que são sempre contextualizadas e 

situadas. 

Vale ressaltar que o envolvimento dos indivíduos nas redes de poder não se dá 

de forma passiva. Como o próprio Foucault (1979/ 2001, p.241) afirma, “jamais somos 

aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação”. Ainda segundo o 

autor (1988/ 2009), onde há poder, há resistência e ambos estão numa relação de 

implicação mútua, já que a resistência não é entendida como uma força contrária e 

exterior ao poder. E como há poder em todos os pontos da teia, há resistências em todos 

os lugares também. Assim, da mesma forma que não se deve falar em “O Poder”, pois, 

como vimos, ele se configura como uma rede que atinge todo corpo social de forma 

capilar, formando pequenos focos de poder, ou seja, micropoderes que dão sustentação 

ao estado de coisas, não devemos falar também em “A Resistência”, mas em 

microrresistências. São justamente essas microrresistências que podem abalar o efeito 

de estabilidade dos micropoderes, ou seja, a microfísica estabilizada. Nessa perspectiva, 

“para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão móvel, 
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tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de ‘baixo’ e se distribua 

estrategicamente” (FOUCAULT, 1979/ 2001, p. 241). 

Chamo atenção, ainda, para a importância do discurso nesses jogos de poder e 

resistência, pois, ao mesmo tempo em que o discurso veicula e produz poder, pode 

também enfraquecê-lo e miná-lo. Segundo Foucault (1988/ 2009, p.96), “é preciso 

admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, 

instrumento e efeito de poder e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto 

de partida de uma estratégia oposta”. Dessa forma, o discurso pode manter crenças na 

sociedade, ao mesmo tempo em que pode atuar na ruptura e na transformação dessas 

crenças. Há, portanto, uma constante tensão entre o que já está colocado na história 

como sentido e o que pode vir a se tornar sentido, e é pela dimensão criativa do discurso 

que novos significados são construídos.  

Essa possibilidade criativa do discurso se abre graças ao fato de não haver 

significados definitivos. O mundo do discurso é polivalente, visto de maneira 

pragmática, já que a determinação do sentido vai depender sempre dos objetivos e dos 

efeitos e consequências das práticas de poder/ saber em exercício. Os efeitos só vão 

poder ser determinados se levarmos em conta quem fala, a posição de poder que o 

falante ocupa e o contexto institucional. As pessoas que falam são diferentes, a posição 

de poder que ocupam é diferente e também os contextos institucionais são diferentes. 

Dependendo dos contextos tudo muda: a posição de poder e os direitos de participação. 

Dessa forma, os significados devem ser sempre remetidos a essa malha, a essa 

economia discursiva. Os sentidos não podem ser pré-determinados porque o discurso é 

que é a instância articuladora da experiência. 

Assim, devido à importância dos discursos e do contexto nos jogos de poder e na 

construção do sentido e das identidades sociais, são esses conceitos que passo a discutir 

a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2. ABORDAGEM SOCIOCONSTRUCIONISTA: UM OLHAR SOBRE O 

DISCURSO E AS IDENTIDADES SOCIAIS 

 

 
(...) acaso todo o humano está aprisionado numa relação de exclusão/ inclusão? É toda voz, todo corpo, 

cada gesto, cada olhar, todo espaço e todo tempo exclusão e/ ou inclusão? Não é este binômio uma 

forma perversa de olhar, de representar-se e agir no mundo e, também, um modo de esconder/ 

obscurecer o híbrido, o inclassificável, o indeterminável, o ambíguo, o ambivalente e, enfim a 

contradição? (SKLIAR , 2003, p.95) 
 

 

De acordo com uma perspectiva pós-estruturalista, as identidades sociais não são 

entendidas como apriorísticas, fixas, homogêneas ou únicas. Ao contrário, elas são 

construídas, constituídas e resistidas por meio de práticas sociais e discursivas, dentre as 

quais a linguagem tem um papel de destaque. Através da linguagem, as pessoas 

engajam-se coletivamente na construção do universo social, com base em negociações, 

reformulações e embates, por exemplo. Isso é possível, pois, segundo Sarbin e Kitsuse 

(1994, p.2), “central ao construcionismo é a premissa de que os seres humanos são 

agentes, ao invés de organismos passivos ou intelectos descorporificados que processam 

informações”. Dessa forma, a construção das identidades não seria um empreendimento 

pré-discursivo, passivo e individual, mas situado, engajado e colaborativo, e as 

interações seriam “‘constitutivas’ desse empreendimento e não um produto dele” (SELL 

& OSTERMANN, 2012, p.133). Assim, o socioconstrucionismo seria uma teorização 

sobre esse engajamento e participação coletivos de pessoas para fazer sentido do 

universo social que as circunscreve (SARBIN E KITSUSE, 1994).  

Neste trabalho, opto por adotar uma visão socioconstrucionista em relação ao 

discurso e às identidades sociais, uma vez que não opero com a possibilidade de 

entender o universo social sob uma perspectiva pré-discursiva e acredito que “os 

participantes discursivos constroem o significado ao se envolverem e ao envolverem 

outros no discurso em circunstâncias culturais, históricas e institucionais particulares” 

(MOITA LOPES, 2002, p.30). Além disso, entendo que as identidades são 

coconstruídas no processo de igual coconstrução dos significados durante nossas 

práticas discursivas. Creio que Moita Lopes (2003, p. 20) sintetize bem essa visão de 

identidade quando afirma que 

 
identidade é um construto de natureza social – portanto, político –, isto é, 

identidade social, compreendida como construída em práticas discursivas, e 

que não tem nada a ver com uma visão de identidade como parte da natureza 
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da pessoa, ou seja, identidade pessoal, nem com sua essência nem com um si-

mesmo unitário. 

 

Nesse sentido, vale sublinhar que me afasto de uma perspectiva essencialista, a 

qual apregoa que as identidades são inerentes às pessoas, e de uma perspectiva 

biologizante, a qual tenta encontrar no corpo marcas que definam as identidades sociais.  

Também operando dentro da lógica socioconstrucionista e focando nas 

identidades sociais de gênero e de sexualidade
5
, que é para onde volto meu olhar nesta 

pesquisa, Sell e Ostermann (2012, p.134, 135) ressaltam que a dinâmica da construção e 

negociação identitária ocorre na esteira de dois fatores cruciais nos estudos sobre 

linguagem e gênero: “a) a linguagem não é um veículo do pensamento ou um espelho 

que meramente reflete a realidade, mas é ação constitutiva da realidade; e b) as 

identidades de gênero não existem fora do discurso (linguagem)” (grifo das autoras).  

Aprofundando o primeiro item, a compreensão de que linguagem e realidade 

social se constituem mutuamente por meio de operações ideológicas que dão sentido 

tanto aos signos quanto à sociedade que os produz e que linguagem e realidade são 

consequências de relações sociais que variam no tempo e no espaço torna inviável 

operar com o conceito de linguagem como representação. Segundo a visão 

representacionista, a linguagem só seria compreendida e a comunicação só seria 

possível devido à capacidade que as palavras têm de representar entidades 

extralinguísticas, “de simbolizar algum tipo de essência” (MARTINS, 2000, p.24).  

Em consonância com Sell e Ostermann (2012), Souza Filho (1990, p.10) afirma 

que, ao contrário do que apregoa a visão representacionista, “a linguagem é uma prática 

social concreta e como tal deve ser analisada. Não há mais uma separação radical entre 

‘linguagem’ e ‘mundo’, porque o que consideramos a ‘realidade’ é constituído 

exatamente pela linguagem que adquirimos e empregamos”.  

Nessa mesma linha, Wittgenstein (1953/ 1996) convida-nos a subverter a visão 

representacionista da linguagem ao ir de encontro à ideia de que o significado é anterior 

                                                 
5
 Como apontei logo no início do capítulo, entendo que as identidades sociais não são homogêneas ou 

únicas. Dessa forma, não é tarefa fácil separar perfeitamente as identidades sociais, de forma que apenas 

uma tenha relevância em uma determinada prática discursiva. Contudo, creio que, em certos contextos, 

algumas identidades se sobressaiam em detrimento de outras e, devido aos meus objetivos nesta pesquisa, 

explicitados na Introdução, darei maior notoriedade às identidades sociais de gênero e sexualidade, tanto 

no aporte teórico, quanto na análise dos dados (cf. Capítulo 6). 
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à prática linguística. Para ele, a linguagem é ação e indissociável das múltiplas 

atividades das quais participamos.  

Outrossim, Martins (2000, p.31) afirma que “os significados das palavras só 

podem ser conhecidos e aprendidos no contexto das atividades humanas em que essas 

palavras e esses objetos se inserem e das quais não se dissociam”. Em outras palavras, 

ao analisarmos a linguagem não estamos apenas interessados em analisá-la enquanto tal, 

mas em investigar os contextos social e cultural nos quais é usada, as práticas sociais, os 

paradigmas e valores, por exemplo, de determinada comunidade. A necessidade de se 

levar em conta o contexto de uso das expressões e os elementos constitutivos desse 

contexto indica que “a linguagem não deve ser considerada em abstrato, em sua 

estrutura formal apenas, mas sempre em relação a uma situação em que faz sentido o 

uso de tal expressão” (SOUZA FILHO, 1990, p.10). 

Fabrício (2002) também compartilha da ideia de que o objeto só ganha 

significado durante uma determinada atividade. Assim, o que importa não é perguntar-

se sobre a significação, “mas sobre o processo de atribuição de sentido que só se dá no 

uso” (FABRÍCIO, 2002, p. 69). A linguagem deve ser conceitualizada como um modo 

de ação prática, ao invés de uma mera reflexão de um pensamento interno e abstrato.  

Retomando Wittgenstein (1953/ 1996), este apresenta-nos, ainda, o conceito de 

jogos de linguagem. É no interior de tais jogos que o significado se constitui através de 

regras de uso das expressões linguísticas (que só são aprendidas ao se participar do 

jogo) num processo interativo. Assim, saber jogar é o mesmo que ser capaz de fazer uso 

das palavras nos seus empregos cotidianos, uma vez que “a linguagem é um patrimônio 

público e partilhado, não podendo ser utilizado à revelia dos demais usuários/ 

proprietários” (FABRÍCIO, 2002, p.76).  

Em nossas práticas sociais - no jogo - é sempre possível propor inovações. No 

entanto, a novidade das sentenças não deve ser vista como enigmática a partir do 

momento em que aquilo que uma sentença faz no jogo da linguagem é sempre algo 

novo, pois o contexto particular em que ela é usada jamais se repete (MARTINS, 2000, 

p.36). Dessa forma, segundo Fabrício (2002, p.77)  

 
se não há um discurso definitivo, se não há um único uso possível nem um 

jogo de linguagem superior, estamos autorizados a sugerir qualquer jogo, 

qualquer forma de vida, pois existir seria um critério semântico, isto é, um jogo 

de linguagem cujas regras constituem infinitas direções, variando de contexto 

para contexto. 
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Contudo, creio ser importante ressalvar que defender uma pluralidade de 

discursos não significa afirmar que tudo vale. De acordo com Aronowitz e Giroux 

(1991), existe um limite ético para essa multiplicidade discursiva, que é justamente a 

compaixão perante o sofrimento humano.  

Diante do que foi exposto até o momento, portanto, deixo de lado a pesquisa que 

vê a linguagem como representativa da vida social para abrir espaço a uma investigação 

que compreende a linguagem como constitutiva da vida social, em que os indivíduos 

passam a ser compreendidos como agindo em práticas discursivas específicas que os 

constituem em certas direções de forma situada e contingente.  

Nessa perspectiva, Moita Lopes (2003, p.19) afirma que a temática das 

identidades surge justamente “em meio a uma concepção de linguagem como discurso, 

ou seja, uma concepção que coloca como central o fato de que todo uso de linguagem 

envolve ação humana em relação a alguém em um contexto interacional específico”. 

Assim, como afirmam Sell e Ostermann (2012, p.135), no item b citado acima, “as 

identidades de gênero não existem fora do discurso”.  

Esmiuçando esse ponto, através do percurso traçado até agora, é possível 

observar que, na perspectiva socioconstrucionista, o discurso é entendido como uma 

forma de agir no e de construir o mundo, é uma prática social, o local onde os 

indivíduos constroem suas realidades e a si mesmos, ou seja, suas identidades sociais. 

Para Moita Lopes (2002, p.93), “as pessoas estão constantemente criando o mundo em 

volta delas tão bem como elas mesmas e os outros nas práticas sociais onde atuam”. 

Esse caráter ativo do discurso enfatizado pelo socioconstrucionismo aproxima-se do 

entendimento do discurso enquanto um ato de fala performativo, como abordarei no 

próximo capítulo. 

Outro ponto que merece nossa atenção é o fato de que é impossível pensar o 

discurso sem focalizar os sujeitos envolvidos no contexto de produção. Como já 

mencionado anteriormente, o discurso é construído na interação. Além disso, não há 

discurso sem interlocução e sem que a alteridade seja um fator intrínseco à prática 

discursiva. Como destaca Moita Lopes (2002, p.32), a alteridade “molda o que dizemos 

e, portanto, como nos percebemos à luz do que o outro significa para nós”. Em outras 

palavras, ao nos engajarmos em uma prática discursiva e considerarmos nosso 

interlocutor e a posição da qual ele fala, ao mesmo tempo em que (re)construímos sua 

identidade, ele (re)constrói a nossa. Assim,  
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quando nos engajamos no discurso, estamos localizados em uma prática 

discursiva particular na produção e na interpretação dos significados – um 

processo influenciado por nossos interlocutores e pelos contextos que contínua 

e localmente construímos. O discurso é, dessa forma, sempre interessado, já 

que usamos a linguagem para agir no mundo, com base em visões projetadas 

sobre quem os outros são, seus valores e suas ideologias (FABRÍCIO & 

MOITA LOPES, 2010, p.289). 

 

 

A noção de alteridade apresentada desloca o processo de construção de nossas 

identidades de uma dimensão individual para uma dimensão social. Estamos diante de 

um processo de coconstrução que ocorre a partir do momento em que nos empenhamos 

para criar significados durante nossas interações com o outro. 

Ainda pensando no conceito de alteridade, este está, ainda, intimamente ligado 

ao nosso sentimento de pertença a determinado(s) grupo(s), uma vez que, durante a 

interação com o(s) outro(s), construímos também nossas afiliações e não alinhamentos. 

De acordo com Duszak (2002, p.2), a sensação de pertencer ou não a um grupo está 

relacionada a sentimentos de inclusão e exclusão social, os quais se desenvolvem “com 

base em nossos valores, crenças, estilos de vida, experiências e expectativas”. É comum 

percebermos, no espaço escolar, o grande valor dado ao olhar do outro, uma vez que é 

característico de crianças e adolescentes a necessidade de se sentirem incluídos e, 

portanto, a organização em grupos torna-se uma alternativa.  

Segundo Bucholtz & Hall (2003, 2005), um indivíduo consegue se imaginar 

como parte de um grupo graças à ideia de igualdade. Caso se perceba como diferente, 

uma distância social será produzida. Contudo, as autoras (2005, p.599) ressalvam que as 

identidades dos indivíduos de um mesmo grupo não serão necessariamente idênticas, 

mas apenas “suficientemente similar para objetivos interacionais locais”.  

Outro ponto importante nesse processo de identificação com um ou mais grupos 

está relacionado ao aspecto afetivo, ou seja, “a forma como alguém se percebe enquanto 

indivíduo e enquanto membro de um grupo ao qual nutra um sentimento de 

pertencimento também tem a marca da emoção/afetividade” (BEZERRA, 2011). Aos 

poucos, vai se desenvolvendo um movimento de construção da coesão do grupo, o qual 

está ligado ao sentimento de que se compartilha um nós, ou seja, nas palavras de Snow 

(2001), um sentimento de we-ness e de agência coletiva.  

Para o autor (2001), mesmo não havendo consenso na definição de identidade de 

grupo ou coletiva, ele esclarece que o senso de we-ness estaria “ancorado em 

experiências e atributos compartilhados reais ou imaginários entre aqueles que formam 

a coletividade e em relação a ou contraste com um ou mais grupos de ‘outros’ reais ou 
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imaginários” (SNOW, 2001, p. 2). Já a agência coletiva, segundo ele, seria o 

componente de ação da identidade coletiva, o qual não só sugere a possibilidade de ação 

coletiva em busca de interesses comuns, mas convidando a tal ação. Ainda de acordo 

com Snow (2001, p. 2 e 3), “o produto do ‘we compartilhado’ não só é gerador de um 

senso de agência que pode ser um ímpeto poderoso à ação coletiva, como também 

funciona como a identidade orientacional para outros atores dentro do campo de ação”. 

Vale ressaltar que, as identidades coletivas “surgem e operam dentro de um 

contexto interativo ‘marcado por relações de poder’” (SNOW, 2001, p.10). Dessa 

forma, como veremos na análise, os alunos do 2º ano de enfermagem reforçam o 

sentimento de pertença a tal grupo numa tentativa de preservarem a si mesmos e a 

carreira que escolheram seguir do olhar, muitas vezes, preconceituoso e opressor do 

outro.  

Diante da importância do outro na construção do discurso e de quem somos, 

trago em cena, então, alguns pontos concernentes ao construto teórico de Mikhail 

Bakhtin, que muito contribuíram para os estudos da linguagem, no que diz respeito à 

importância da alteridade na construção de quem somos. 

Um conceito importante nos estudos de Bakhtin é o de dialogismo. De acordo 

com o autor (1981, 2003), toda enunciação envolve pelo menos duas vozes centrais: a 

do eu e a do outro. Ainda segundo Bakhtin (2003, p.113), “toda palavra contém duas 

faces. Isto é determinado pelo fato de que ela procede de alguém assim como pelo fato 

de que é direcionada a alguém. É produto da interação entre o falante e o ouvinte”.  

Dessa forma, a presença do outro, com o qual estamos em interação (verbal ou 

não verbal), dá forma e contornos às nossas ações realizadas numa determinada 

situação. Toda palavra escrita ou falada encontra-se em diálogo com outras vozes que 

perpassam aquela interação. Essas vozes, por sua vez, estão em troca com o outro 

imediato de nossa interação, em nível micro, e com os contextos históricos, sociais, 

culturais e institucionais mais amplos que nos formaram e que atuam sobre a ação 

discursiva. Assim, o significado “é um construto negociado pelos participantes, isto é, 

não é intrínseco à linguagem” (BAKHTIN, 1981, p. 96). 

Quando unimos o entendimento de que as identidades são construídas 

socialmente à noção de alteridade apresentada, percebemos que, dependendo de nossos 

interlocutores e do contexto no qual estamos inseridos, podemos construir-nos de 

diversas maneiras. De acordo com Erickson & Shultz (2002), inclusive, os próprios 

indivíduos em interação tornam-se contextos uns para os outros. Nas interações face a 
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face, os contextos são gerados e sustentados de forma coletiva pelos participantes de 

uma interação e podem mudar a todo instante. Já antecipando o que será discutido no 

capítulo 4, no que tange à noção de enquadres interativos, é possível dizer que cada 

ação é tanto organizada a partir da ação anterior, quanto enquadradora da ação seguinte, 

provocando uma frequente reconfiguração da estrutura de participação e dos papéis 

sociais que emergem da interação 

Além da alteridade, portanto, outra categoria basilar pressuposta na visão 

socioconstrucionista do discurso é justamente o contexto (MOITA LOPES 2002, 2003). 

Assim como as identidades sociais, o contexto é uma construção conjunta dos 

participantes de uma interação, é situado, não sendo, pois, estabelecido a priori, nem 

fixo. 

Pormenorizando o que acabei de mencionar, o contexto é um fenômeno 

dialógico, já que não é o falante sozinho que oferece contexto às declarações e gera o 

contexto, mas as outras partes no processo comunicativo também o fazem 

(BLOMMAERT, 2005). A partir daí, percebemos que cada contexto é único, inédito e 

não preexiste à fala. Assim, se quisermos entender a maneira pela qual as pessoas fazem 

sentido socialmente, precisamos entender os contextos nos quais tais práticas de fazer 

sentido se desenvolvem. Por isso é tão importante que a análise da linguagem seja 

sempre situada e contextualizada, tornando o contexto uma questão teórica e 

metodológica crucial no desenvolvimento de um estudo crítico da linguagem 

(BLOMMAERT, 2005). 

Blommaert (2005, p.39) oferece uma definição breve de contexto ao dizer que 

“ele lida com a maneira na qual formas linguísticas – texto – tornam-se parte de, 

integram-se com, ou tornam-se constitutivas de atividades mais amplas no mundo 

social” (BLOMMAERT, 2005, p.39). 

Também tratando da questão do contexto, Ochs (1979 apud GOODWIN & 

DURANTI, 1992) menciona quatro importantes atributos contextuais: o cenário, o 

ambiente comportamental, a linguagem como contexto e o contexto extrassituacional.  

Segundo a autora, o cenário seria o enquadre social e espacial no qual os 

encontros estão situados. O ambiente comportamental refere-se à maneira como os 

participantes usam seus corpos e comportamentos como um recurso para enquadrar e 

organizar suas falas, como já apontado por Erickson & Shultz (2002), citados acima. A 

linguagem também é um atributo contextual, uma vez que, da mesma forma que a fala 

invoca o contexto, ela serve de contexto para outra fala. Em outras palavras, a própria 



49 

 

fala constitui o principal recurso para a organização do contexto. No entanto, não é só a 

fala que cria contextos, mas comportamentos não verbais também criam contextos para 

a fala. Além disso, a fala pode criar contextos para uma interpretação apropriada do 

comportamento não verbal (GOODWIN & DURANTI, 1992, p.3). Nesse sentido, as 

contribuições da Sociolinguística Interacional, que serão apresentadas no capítulo 4, 

poderão ser frutíferas para se entender o processo interacional de construção de 

significados e contextos, já que nos oferece recursos para que observemos a interação de 

perto, turno a turno de fala. Por último, o contexto extrassituacional diz respeito ao fato 

de que a compreensão de uma troca conversacional requer o conhecimento do 

background que se estende para muito além da fala local e seu cenário imediato. Nesse 

sentido, foi importante recuperar o panorama socio-histórico em que os significados de 

enfermagem foram construídos e, em muitos casos, cristalizados na sociedade, como 

empreendido no capítulo 1. 

Compreender o contexto extrassituacional tem, ainda, outra relevância: muito do 

que performamos nas práticas de atribuição de sentido são recontextualizações de textos 

anteriores, produzidos num processo de contextualização diferente, por pessoas 

diferentes, em tempos diferentes e por propósitos diferentes (BLOMMAERT, 2005, 

p.46). Assim, ao nos atermos apenas ao contexto mais imediato, perdemos os processos 

de descontextualização e recontextualização dos textos. 

 Ao ressaltar que o contexto não é apenas local, mas translocal, já que os textos 

estão sempre em movimento, em deslocamento, em viagem, imbricados em múltiplos 

trajetos, Blommaert (2005) aponta que, para darmos conta dessa translocalidade, dois 

conceitos devem ser considerados: o de intertextualidade e o de entextualização.  

A intertextualidade refere-se ao fato de que, quando quer que falemos, 

produzimos as palavras de outros, constantemente citamos e re-citamos expressões e 

reciclamos significados que já estão disponíveis. Assim, cada elocução tem uma história 

de (ab)uso, interpretação e avaliação (BLOMMAERT, 2005, p.46), e essa história segue 

a elocução. Creio que esse conceito de intertextualidade aproxime-se muito do 

dialogismo de Bakthin (1981, 2003), apresentado anteriormente, uma vez que, para 

ambos os autores, as palavras estão sempre em diálogo com outras vozes que perpassam 

uma determinada interação.   

Blommaert (2005) apregoa, ainda, que a intertextualidade permite-nos, então, 

estudar as histórias de uso, que são sociais, culturais e políticas, e que permitem que o 

uso sincrônico de expressões particulares adquira efeitos sociais, culturais e políticos 
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importantes. Tal fato convida-nos a olhar para além das fronteiras de eventos 

comunicativos particulares e observar de onde as expressões usadas lá, de fato, vieram, 

quais são suas fontes, para quem elas falam e como elas se relacionam com as tradições 

de uso.  

Contudo, a intertextualidade apenas não dá conta dos processos de construção de 

novos contextos. Daí a relevância de entendermos também a entextualização.  

A entextualização refere-se ao processo pelo qual os discursos são, repetidas 

vezes, descontextualizados e recontextualizados metadiscursivamente. Discursos 

antigos tornam-se novos discursos associados a novos contextos e “são acompanhados 

por um metadiscurso particular que provê um tipo de ‘leitura preferida’ para o discurso” 

(BLOMMAERT, 2005, p.47). Ainda segundo Blommaert (2005, p.47),  

 

a entextualização é parte do que Silverstein e Urban chamam de ‘história 

natural do discurso’. Peças ‘originais’ do discurso – eventos únicos situados 

cultural, histórica e socialmente – são retirados de seus contextos originais e 

transmitidos, através de citação ou eco, da escrita, da inserção em outro 

discurso, do uso como exemplo (ou como ‘dados’ na análise científica). Essa 

descontextualização e recontextualização acrescentam um novo contexto 

metadiscursivo ao texto; ao invés do seu contexto-de-produção original, o texto 

é acompanhado de um complexo metadiscursivo sugerindo todos os tipos de 

coisas sobre o texto (mais proeminentemente, a sugestão de que o discurso é, 

na verdade, um texto). (grifos do autor) 

 

Ao lançarmos mão da entextualização e da intertextualidade em nossas análises, 

temos ferramentas que nos permitem colocar eventos comunicativos únicos num 

enquadre histórico mais amplo. Tais processos, como mencionado anteriormente, 

permitem-nos entender eventos discursivos individuais como sociais, culturais e 

políticos. Para que esse entendimento seja possível, no entanto, Blommaert (2005) 

propõe que três aspectos do contexto, chamados por ele de “esquecidos”, sejam levados 

em conta. 

O primeiro deles são os recursos linguísticos-discursivos. Falar desse contexto 

significa que estamos nos remetendo a macrocontextos, ou seja, contextos que estão 

relacionados à estrutura do sistema mundial e que criam situações sobre as quais os 

indivíduos não têm quase controle algum. Os recursos são hierarquizados em termos de 

adequação funcional e o acesso a alguns direitos e benefícios na sociedade é limitado 

pelo acesso a recursos comunicativos específicos. Segundo o autor, “o que pode ser dito 

depende de como um indivíduo pode dizê-lo” (BLOMMAERT, 2005, p.60, grifos do 

autor). 
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O segundo contexto esquecido é o da trajetória dos textos. Nem todo contexto é 

acessível a todas as pessoas, e as práticas de reentextualização (deslocamento dos textos 

entre os contextos) dependem de quem tem acesso a qual espaço contextual. O acesso 

também depende dos recursos: a reentextualização normalmente envolve uma 

tecnologia da contextualização, um nível de habilidade que é muito exclusivo e é objeto 

de grandes desigualdades em qualquer sociedade, envolvendo questões cruciais de 

poder.  

Por fim, o terceiro contexto esquecido é o da história dos dados. O processo de 

análise é entextualização, ou seja, parte da trajetória dos textos. A maneira como os 

dados foram gerados, gravados e tratados pelo analista influencia o que esses dados nos 

dizem. O tempo, o lugar e a ocasião em que os dados foram gerados têm um efeito nos 

dados: os dados são o que são porque ocorreram naquele formato, naquele contexto. A 

pergunta “por que investigamos isso agora?” (BLOOMAERT, 2005, p.65) é 

importante, uma vez que aponta para a situacionalidade social da nossa própria 

pesquisa. Segundo Blommaert (2005), “algumas coisas só podem ser ditas em certos 

momentos, sob certas condições e, portanto, só podem ser pesquisadas em certos 

momentos, sob certas condições”. O capítulo 5 será o espaço utilizado para oferecer 

uma resposta à pergunta sugerida por Blommaert: por que estou investigando questões 

acerca das identidades sociais de gênero e sexualidade num curso técnico de 

enfermagem agora? 

Outra questão importante que envolve o contexto é a sua relação com a ideia de 

poder positivo/ produtivo desenvolvida por Foucault (1979/ 2001) (cf. Capítulo 1).  De 

acordo com o autor (1979/ 2001), a manifestação do poder em todas as relações sociais 

é produtora dessas relações, bem como dos sujeitos que participam delas e dos 

contextos nos quais ocorrem. Dependendo do contexto construído no momento da 

interação, podemos nos encontrar numa posição de exercer mais ou menos poder e 

aqueles que “ocupam posições de maior poder nas relações assimétricas são, 

consequentemente, mais aptos a serem os produtores de outros seres, por assim dizer” 

(MOITA LOPES, 2002, p. 34, 35). Ou seja, esses sujeitos acabam por exercer maior 

influência na construção social dos significados e, consequentemente, das identidades 

sociais, ainda que sempre exista a possibilidade de resistência. Volto a ressaltar que não 

somos meros reféns de uma contingência socio-histórica ou de uma máquina estatal, 

mas somos capazes de nos construirmos com base nas redes de poderes capilares 

constituintes das nossas vidas cotidianas e locais. E somos capazes disso graças ao 
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discurso que, ao mesmo tempo em que produz e faz circular poderes, é capaz de 

enfraquecê-los, engendrando resistência.  

Contudo, mesmo adotando a concepção foucaultiana de que poder e resistência 

estão intimamente relacionados, uma vez que onde há poder, há resistência 

(FOUCAULT, 1988/ 2009), não devemos ser ingênuos e crer que somos completamente 

livres para escolher a identidade que quisermos. De acordo com Fabrício (2004, p.239), 

“crenças e discursos operam constrangimentos em nossas possibilidades de ser, pois, ao 

serem incorporadas de maneira naturalizada, tornam-se parte aparentemente ‘estável’ da 

prática social dos sujeitos contemporâneos”. Dessa forma, é importante que tenhamos 

consciência de que as relações de poder, ao mesmo tempo em que legitimam alguns 

discursos e algumas identidades, criminalizam, patologizam e tornam ilegítimos outros 

discursos e outras possibilidades identitárias. Assim, o conhecimento da natureza 

construída dos discursos e das identidades pode ajudar-nos a questioná-los e, quem 

sabe, reinventá-los.  

Uma vez que opero com o entendimento de que o poder sempre gera resistência 

e de que esta pode redesenhar o processo de construção identitária, creio que entender 

as identidades como inacabadas e sempre em processo faça mais sentido. Acerca desse 

assunto, Moita Lopes (2002, p.55) elucida que  

 
a percepção do discurso como construção social coloca as pessoas como 

participantes nos processos de construção do significado na sociedade e, 

portanto, inclui a possibilidade de permitir posições de resistência em relação a 

discursos hegemônicos, isto é, o poder não é tomado como monolítico e as 

identidades sociais não são fixas. 

 

  

Além das identidades não serem fixas, elas também podem ser múltiplas e 

contraditórias, ressaltando o caráter fragmentado do sujeito. Como acabei de afirmar, 

assumimos posições distintas nas relações de poder que permeiam as práticas 

discursivas nas quais nos engajamos, permitindo-nos, portanto, a construção de 

diferentes identidades.  

Dessa forma, dentro da perspectiva socioconstrucionista, as identidades sociais 

apresentam, em primeiro lugar, traços de fragmentação. Ou seja, não “‘somos isto ou 

aquilo’ (homens ou mulheres, brancos ou negros, heterossexuais ou homossexuais etc.)” 

(MOITA LOPES & BASTOS, 2010, p.10), uma vez que não se considera a 

possibilidade de que há somente dois únicos lugares para se ocupar no mundo social, 

com diferenças bem marcadas e delimitadas entre eles. Não se entende mais, também, 



53 

 

que as pessoas sejam constituídas apenas por uma identidade, mas por múltiplas. 

Goodwin & Jasper, inclusive (1999, p.390), fazem uso do conceito de “repertórios de 

identidades” para tratar das múltiplas identidades que são constitutivas das pessoas.  

Em segundo lugar, as identidades sociais apresentam traços de contradição. Se 

os processos identitários são produzidos em práticas discursivas intersubjetivas e 

situadas tanto local como socio-historicamente, “eles são tantos quantos forem os 

contextos nos quais os indivíduos se encontram imersos, influenciando-os e sendo por 

eles influenciados” (BASTOS & FABRÍCIO, 2009, p.41) . Assim, ressalta-se o caráter 

contingencial das identidades, já que as construímos dependendo dos contextos mais 

locais em que nos encontramos e de nossos interlocutores durante as interações, de 

forma que podemos nos engajar em performances identitárias contraditórias entre si. 

Segundo Hall (1992/ 2006, p.13), “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”. 

Em terceiro lugar, as identidades sociais estão sempre em processo. Esse traço 

ajuda-nos a compreender que as identidades não são fixas, mas tornam-se “uma 

celebração móvel” (HALL, 1992/ 2006, p.13), sendo continuamente formadas e 

transformadas ao longo do processo de construção dos significados com o outro. Em 

relação à inalterabilidade das identidades sociais, que fica pressuposta em uma visão 

essencialista, Hall (1992/ 2006, p.13) explica que  

 

se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 

morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou 

uma confortadora ‘narrativa do eu’. A identidade plenamente identificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia. 

 

Construir o entendimento de que nossas identidades são fragmentadas, 

contraditórias e estão sempre em processo não é tarefa simples, já que o conceito que 

ainda circula no senso comum advém do pensamento modernista que prega a unicidade, 

a homogeneidade e os binarismos, por exemplo. De acordo com Giroux (1992, p.220), 

no discurso modernista,  

 

o Outro às vezes não somente deixa de ser um agente histórico, mas é 

normalmente definido dentro de teorias totalizantes e universalistas, que cria 

um sujeito transcendental, racional, branco, masculino e eurocêntrico, que ao 

mesmo tempo em que ocupa o centro do poder, simultaneamente parece 

existir para além dos contornos do tempo e do espaço. 
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Esse discurso modernista, muitas vezes, é o mesmo que circula na escola, 

contribuindo para a construção de sujeitos homogêneos e monoculturais, os quais não 

costumam voltar seu olhar para o outro ou, quando o fazem, tentam enquadrá-lo dentro 

de padrões totalizantes, excluindo tudo aquilo que se encontra do lado de fora. O 

impacto identitário de se reforçar tal discurso resulta em alunos cada vez menos 

reflexivos, menos questionadores e menos conscientes de que suas escolhas podem 

operar tanto a manutenção quanto a rejeição de crenças fixas e estigmatizantes, 

causadoras de constrangimentos e sofrimentos no outro. 

No caso dos alunos de enfermagem, uma formação que opere com o discurso 

modernista pode ter, ainda, impacto negativo em suas vidas profissionais, já que o 

técnico de enfermagem deve estar com o seu olhar constantemente voltado para o outro, 

mas pode não ser preparado para isso durante sua formação. Dessa forma, é muito 

importante que se pense um currículo engajado na construção do outro e da alteridade, 

especialmente pelo fato de o próprio currículo ser carregado de valores, interesses e 

forças e, por isso, ser o meio principal pelo qual se tem início o processo de mudança e 

construção identitária (SILVA, 1999). Devemos, então, enxergar o currículo escolar 

como culturalmente construído e, portanto, passível de contestação. Assim, a escola e 

seus currículos, “que historicamente contribuíram para o quadro de exclusão social, 

podem transformar-se em locais de disputa de novos significados culturais e de 

contestação desses modelos excludentes e desiguais” (FURLANI, 2005, p.222). 

Além disso, perpetuar esse modelo de sujeito modernista e negar a natureza 

multifacetada de nossas identidades sociais, ouso dizer, é viver sem esperança. Não 

levar em conta que nossas identidades estão sempre em processo de reflexão, 

(re)construção e (trans)formação é também ter dificuldades em entender nosso papel 

ativo nas relações sociais e em vislumbrar mudanças.  É, ainda, não perceber que 

regimes de verdade (FOUCAULT, 1979/ 2001) aparentemente estáveis acerca do que é 

ser enfermeiro(a), por exemplo, podem ser problematizados e reconfigurados. Em suma, 

para esses futuros profissionais, será muito mais difícil perceber seu papel nas relações 

de poder (que permeiam as construções identitárias) dentro dos hospitais, clínicas e 

postos de saúde, entender sua importância dentro do sistema de saúde e lutar por 

melhores condições de trabalho.  

Diante do exposto, concordo com Moita Lopes (2002) quando o autor afirma 

que devemos pensar as práticas de sala de aula em relação a contextos sociais mais 

amplos, já que o modo como professores e alunos se alinham nesse ambiente influencia 
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o modo como irão se alinhar em práticas discursivas em outros contextos. Sendo a 

escola um dos primeiros locais onde os sujeitos têm acesso a discursos identitários 

diferentes daqueles vividos no contexto familiar, ela passa a ter um lugar de destaque no 

processo de elaboração de nossas identidades sociais. De acordo com Moita Lopes e 

Fabrício (2004, p.18), 

 

a escola é o primeiro espaço social que possibilita uma exposição a outros 

mundos ou a outras histórias, diferentes daquelas da família tendo, portanto, 

importância singular. Assim, a escola deveria ser o lugar de se aprofundar a 

compreensão sobre as vertigens contemporâneas e de se ampliar a grande 

discussão sobre as identidades sociais nas quais estamos envolvidos. 

 

Como bem disseram os autores supracitados, a escola deveria ser esse lugar 

onde, ao nos envolvermos e envolvermos outros no discurso, (re)elaboramos nossas 

identidades e as dos outros. O que se vê, ao contrário, é um lugar onde o caráter social e 

discursivo das nossas identidades, bem como das nossas diferenças, é geralmente 

ignorado, apagando nossas marcas socio-históricas e impedindo que vejamos o discurso 

como um instrumento de transformação da vida social. 

Nesse conjunto de apagamentos, acredito que os traços identitários do gênero e 

da sexualidade sejam os mais silenciados pela escola. Contudo, o mesmo não ocorre 

entre os alunos, os quais trazem a temática do gênero e da sexualidade frequentemente à 

baila, como já relatado por mim na Introdução. Essa insistência da escola em pregar que 

“o mundo público da aprendizagem institucional é um lugar onde o corpo tem de ser 

anulado, tem que passar despercebido” (hooks, 1994/ 2007, p. 115), além de gorar o 

clamor dos alunos para que a temática do gênero e da sexualidade entre na agenda de 

discussões, acaba por ratificar discursos e atitudes sexistas, naturalizando “ideais 

corpóreos de raça, como branquitude, de gênero como masculinidade e de sexualidade 

como heterossexualidade” (MOITA LOPES, 2008, p.126). 

Dessa forma, acredito na importância do contexto escolar e, em particular, da 

minha sala de aula, pois o resultado das práticas discursivas nesse contexto pode 

contribuir para (re)construir nossas identidades sociais, bem como para direcionar 

nossas formas de ação como participantes no mundo social. Assim como Badinter 

(1993), creio que, se é possível ensinar e construir as identidades de gênero e 

sexualidade, elas também podem ser redefinidas e reconstruídas em outras bases que 

apontem para um direcionamento mais ético nossas ações no mundo. 
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Neste capítulo, tentei dar, justamente, um direcionamento ético para as 

discussões acerca dos discursos e das identidades sociais de gênero. Entendo que tal 

direcionamento é possível quando lançamos sobre essas questões um olhar que não 

considera a construção de nossas identidades sociais como um empreendimento pré-

discursivo, aprisionando o sujeito dentro de uma essência. Concordo com Skliar (2003), 

na epígrafe deste capítulo que, não valorizar a pluralidade, a contradição e tudo o que se 

encontra fora dos tradicionais binarismos identitários bem delimitados é perverso. Não 

podemos limitar a experiência humana a apenas um gênero, uma raça ou a um modo de 

expressão da sexualidade. Ao invés de uma ética exclusivista, devemos buscar uma 

ética solidária, a qual reconhece a “relevância e validade da diferença do outro, 

expresso no compromisso interessado no diálogo” (BAUMAN, 1992, p.xxi, grifos do 

autor).  

Nesse sentido, creio que essa discussão possa ser beneficiada se trouxermos para 

ela o construto teórico de performance, uma vez que esses modos mais flexíveis e 

transitórios de vida sobre os quais tratamos aqui se tornam viáveis graças à 

possibilidade de outras performances discursivas poderem ser encenadas. São as 

contribuições dos estudos de performance que trago no próximo capítulo. 
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3. ESTUDOS SOBRE PERFORMANCE 

 

All the world’s a stage (SHAKESPEARE, 1623). 

 

 

Apesar da origem dos estudos da performance estar no teatro, tais estudos 

tiveram uma grande disseminação e impacto em outras áreas como, por exemplo, nas 

ciências sociais (STRIFF, 2003). Goffman (1959/2004) foi um dos primeiros cientistas 

sociais a voltar-se para o teatro em busca de um enquadre com o qual interpretar 

comportamentos não teatrais (BIAL, 2004). O estudo do autor aponta que a 

performance não deveria ficar restrita ao teatro, mas que se relacionasse com a vida em 

seu sentido mais amplo, desde suas dimensões artísticas a suas dimensões socio-

históricas e culturais. Assim como afirma Shakespeare, citado na epígrafe, a atuação e o 

palco não estariam circunscritos aos limites do teatro, mas o próprio mundo onde 

habitamos serviria de palco para as nossas atuações cotidianas. Ou seja, ao nos 

relacionarmos com outras pessoas, representamos um papel social, o qual é definido 

pelo meio onde nos encontramos. Goffman (1959/2004, p.29) utiliza-se do termo 

“representação” para se referir “a toda atividade de um indivíduo que se passa em um 

período caracterizado pela sua presença contínua diante de um grupo particular de 

pessoas e que tem sobre esses alguma influência”. Vale sublinhar, portanto, que o 

sentido dado ao termo representação pelo autor em nada se assemelha ao uso feito do 

termo pela visão representacionista de linguagem, abordada no capítulo anterior.  

Ainda segundo Goffman (1959/2004), ao entrarmos na presença de outrem, 

damos início ao processo de construção discursiva da nossa autoimagem e da nossa 

autoapresentação no espaço público. O simples fato de estarmos em contato com outras 

pessoas em sociedade gera a ruptura de um equilíbrio ritual preexistente, o que ameaça 

a autoimagem pública construída pelos participantes de determinado evento 

interacional. E é essa expressão social do eu individual que Goffman chama de face, ou 

seja, nas presenças uns dos outros, o que demonstramos uns aos outros é a nossa face. 

Construímos papéis adequados aos diferentes contextos em que estamos, às pessoas 

com as quais interagimos e às nossas crenças acerca de quem somos e de como 

queremos ser vistos.  

Assim, para nos preservarmos ou, como afirma Goffman (1959/2004), para 

“salvarmos” a nossa face, estamos sempre representando e fazendo uso de sinais 

verbais, não verbais e paralinguísticos na construção de uma face. Diante disso, a 
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realidade em que estamos inseridos seria fabricada pelos participantes ao longo do 

evento social através de categorias socialmente construídas pela linguagem. É nesse 

sentido também que podemos afirmar que o nosso processo de construção identitária é 

dialógico e relacional, uma vez que os efeitos de sentido criados estão submetidos ao 

olhar do outro, e podem ser ratificados ou não nas faces encenadas por nós e pelos 

outros no palco interacional. 

Trazendo a metáfora teatral para os estudos da performance, Striff (2003, p.1) 

complementa afirmando que “a teatralidade das atividades diárias como, por exemplo, 

como as roupas são usadas ou como uma refeição é servida, pode ser analisada em 

termos dos estudos performativos”. Dessa forma, esses estudos logo se tornaram “uma 

disciplina de fronteira, uma interdisciplina, que cultiva a capacidade de se mover entre 

estruturas, de forjar conexões, de falar com, ao invés de simplesmente falar sobre ou 

pelos outros” (STRIFF, 2003, p.2, 3).  

Apesar dos ganhos que a noção de performance pode agregar, como veremos 

neste capítulo, pode-se afirmar que ela foi negligenciada nos estudos da linguagem de 

diferentes formas. Primeiramente, através da dicotomia entre langue (sistema) e parole 

(uso) apresentada por Saussure e, posteriormente, também, pela divisão entre 

competência e performance feita por Chomsky. Por meio desses dois linguistas, uma 

distinção foi mantida entre sistema e realização, e a linguística colocou seu foco no 

abstrato, nas habilidades subjacentes dos usuários da língua, ao invés de dar atenção à 

realização efetiva da língua ou ao uso da língua na vida cotidiana. Desse ponto de vista, 

não apenas o foco das investigações linguísticas estava na competência abstrata para 

produzir elocuções gramaticais, mas os meios para chegar a tais análises não eram 

através do uso cotidiano da linguagem, mas através da introspecção racionalista: “a 

performance da linguagem num domínio social e cultural não estava na agenda” 

(PENNYCOOK, 2007, p.59). 

Contudo, no início da década de sessenta, com sua obra “How to do things with 

words”, o filósofo inglês John Langshaw Austin deu um importante passo ao priorizar a 

performance em relação à competência, propondo uma outra compreensão acerca da 

linguagem ao entendê-la como uma forma de ação. Uma das principais consequências 

de tal concepção consiste no fato de que a análise da sentença deu lugar à análise do ato 

de fala, do uso da linguagem em um determinado contexto, com uma determinada 

finalidade e de acordo com certas normas e convenções.  
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Surge, então, a teoria dos atos de fala fundada por J.L. Austin. Segundo Schiffrin 

(1994, p.49), Austin desenvolveu tal teoria a partir da crença de que “a linguagem é 

usada para encenar ações”. Ainda de acordo com a autora (1994, p.49), “o insight 

fundamental dessa teoria foca em como o significado e a ação estão relacionados à 

linguagem”.  

No início de seu pensamento, Austin (1962/1990) distinguiu dois tipos de 

enunciados: os constativos e os performativos. Os primeiros, ele afirmou serem aqueles 

que descrevem ou relatam estados de coisas do mundo físico, e que, por isso, se 

submetem ao critério de verificabilidade, isto é, podem ser verdadeiros ou falsos. Já os 

segundos, de acordo com Austin, são performativos porque, uma vez proferidos e 

atendendo a certas condições contextuais e textuais, produzem aquilo que descrevem. 

Aos critérios que precisam ser satisfeitos para que um enunciado performativo seja 

bem-sucedido, Austin denominou condições de felicidade. De acordo com essas 

condições, o falante deve ter autoridade para executar o ato, ou seja, não seria qualquer 

pessoa que poderia abrir uma sessão na câmara dos deputados, por exemplo, mas apenas 

o presidente da câmara ou seu representante. Outro aspecto que deve ser levado em 

conta é se as circunstâncias em que as palavras são proferidas são apropriadas (se o 

presidente da câmara declara aberta a sessão, sozinho, em sua casa, o performativo não 

se realiza, porque não está sendo enunciado nas circunstâncias apropriadas). 

No entanto, Austin percebeu que as condições contextuais e textuais para os 

performativos não eram diferentes das condições dos constativos, ocasionando um 

colapso da distinção entre constativo-performativo, uma vez que ambos envolvem 

avaliações de verdadeiro/ falso e de adequado/ não adequado. Como bem aponta 

Schiffrin (1994, p.53), referindo-se aos estudos de Austin (1962/1990), “a falsidade ou a 

veracidade das declarações é constrangida contextualmente”, sendo o contexto 

fundamental para a veracidade e adequação de qualquer enunciado, como, inclusive, 

apontei no capítulo anterior. 

Para Pennycook (2007), a questão deixou de ser linguística, de como definimos 

um ato de fala performativo, e passou a ser como as palavras têm efeitos. Observou-se 

que, na verdade, toda linguagem seria performativa, não no sentido de que ela 

dependeria de um ato de fala performativo subjacente, mas por produzir as condições 

que ela descreve. Assim, podemos afirmar que a linguagem constrói tanto os sujeitos 

quanto o mundo sobre os quais fala. Esse entendimento estabelece uma ponte com a 

perspectiva socioconstrucionista (cf. Capítulo 2), para a qual o discurso é uma prática/ 
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ação social, assumindo um papel constitutivo do mundo e dos sujeitos ao invés de 

descrição da realidade.  

Nessa perspectiva, Silva (2000) sublinha que, quando apontamos algumas 

características de certos grupos identitários, não estamos apenas descrevendo-os, mas 

contribuindo para defini-los. Segundo o autor (2000, p.93), “aquilo que dizemos faz 

parte de uma rede mais ampla de atos linguísticos que, em seu conjunto, contribui para 

definir ou reforçar a identidade que supostamente apenas estamos descrevendo”. 

Trazendo esse conceito para a realidade deste estudo, quando as alunas de enfermagem 

são caracterizadas como fracas intelectualmente, sedutoras e emocionalmente 

descompensadas, por exemplo, não só se faz uma descrição dessas alunas (a qual, na 

maioria das vezes, é vista como “inocente” e produto de troça), como também se 

reforçam traços negativos e, até mesmo, impertinentes, que só contribuem para o 

desenvolvimento da baixa autoestima do grupo, da insegurança e da disseminação de 

preconceitos. Preconceitos esses que, após tantas repetições, acabam se sedimentando e 

ganhando aparência de naturais.  

A partir daí, outro pensador, Jacques Derrida, merece destaque, pois, além de 

promover embates reflexivos com a teoria de Austin, apresentou-nos o conceito de 

iterabilidade.  

  Para Derrida, a questão crucial não era tanto tentar estabelecer o que tornava um 

performativo em feliz, ou seja, a pessoa correta dizendo a coisa certa em circunstâncias 

favoráveis, mas a maneira na qual o uso da linguagem tornava-se efetivo pela repetição, 

pela citação. Em outras palavras, Derrida assevera que o ato de fala não seria “infeliz” 

caso o contexto não permanecesse o mesmo (como Austin havia argumentado), mas que 

“a locução continuaria significando em desconsideração radical do contexto próprio ou 

apropriado” (DERRIDA, 1982, p.320). O fato de que a locução pode ser citada em 

qualquer contexto, sua iterabilidade é, de acordo com Derrida, justamente o que 

assegura instabilidade e a possibilidade de mudança. Segundo Pennycook (2010, p.44), 

 

para Searle e Austin, uma assinatura era um performativo uma vez que, ao 

assinar o nome, o indivíduo executa o ato de assinar; Derrida pergunta se atos 

como o de assinar não ganham sua força da citabilidade geral e da iterabilidade 

da linguagem, ao invés de ganhar de atos contextuais de autoria original. 
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O insight de Derrida torna-se significativo, pois levanta questões acerca da 

originalidade, já que demonstra a impossibilidade de se estabelecer a origem precisa do 

ato de fala do sujeito que emite um enunciado.  

Segundo o autor (1982), uma performance torna-se compreensível e produz um 

efeito de estabilidade, pois é constantemente reiterada. Dessa forma, para que 

ingressemos no circuito social de significações que já está em andamento e para que 

consigamos circular nas comunidades linguísticas das quais fazemos parte, é necessário 

que aprendamos a repetir as performances discursivas, uma vez que os sentidos 

associados às performances que encenamos no mundo social não são inatos. Assim, de 

acordo com o que afirma Pennycook (2007, p.60), “o que une as performances não é 

uma competência que existe em cada indivíduo, mas um conjunto de forças sociais, 

culturais e discursivas”. Com o passar do tempo, essas performances vão se 

sedimentando, produzindo um sentido de constância e de naturalidade. Para Hopper 

(apud PENNYCOOK, 2010, p.47), a sistematicidade “é uma ilusão produzida pela 

sedimentação de formas usadas frequentemente em subsistemas temporários”.  

O conceito de iterabilidade, portanto, oferece-nos argumentos para 

confrontarmos o discurso de que todas as coisas teriam uma essência intrínseca. Além 

disso, não podemos nos esquecer, também, de que as instituições e as diferentes áreas 

do conhecimento exercem poder (FABRÍCIO, 2006) ao fazerem circular e ao repetirem 

apenas alguns discursos e ao chancelarem como válidas algumas performances em 

detrimento de outras. Como discutido no capítulo 1, essas “verdades” que vão sendo 

construídas e que ganham ares de essência do indivíduo não existem “fora do poder ou 

sem poder” (FOUCAULT, 1979/ 2001, p. 12).  

De acordo com Reguera (2008), a estabilidade de sentido não deve ser entendida 

como da ordem do ser ou do objeto, mas como um critério pragmático. Tal estabilidade 

de sentido, na verdade, é o efeito de repetições de práxis linguísticas, que dependem 

sempre da aprovação pública para serem chanceladas como operatórias. A performance 

muda o foco das competências internas e abstratas para a aprovação pública. E a 

alteridade (cf. Capítulo 2) é importante nesse processo, pois, como afirma Striff (2003), 

a performance é sempre para o outro, para alguma audiência que a reconhece e a valida 

como performance, ainda que esse outro seja o nosso eu projetado. A autora (2003, p.8) 

afirma, ainda, que a audiência assume um papel ativo, uma vez que ela “é convidada a 

operar como co-criadora de quaisquer sentidos e experiências que o evento gere”.  
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Dessa forma, a performance traz consigo um sentido de consciência e 

patrulhamento, uma vez que os sujeitos sabem que suas performances são avaliadas por 

uma audiência, de maneira que seus atos são fruto de planejamento em vez de resultado 

espontâneo de instintos, como uma perspectiva essencialista defenderia. Vale ressaltar, 

contudo, que não é possível controlar a totalidade de impressões que causamos em 

nossas audiências (LIEPE-LEVINSON, 2003). Como já dizia Goffman, apesar de 

estarmos engajados num trabalho constante de construção e preservação da nossa face 

pública, muitas vezes, essa falta de controle sobre a audiência pode gerar atos de 

ameaça à nossa face nas situações de interação. Em geral, as normas de interação 

pregam o respeito à face alheia. Contudo, a nossa face pública está passível de não ser 

legitimada pelos demais atores na conversação. Tal risco pode levar a uma tentativa de 

salvaguarda da face ou ao recolhimento do ator que não participa da interação para 

evitar essas ameaças, por exemplo (GOFFMAN, 1967). Essa área de não controle sobre 

a audiência pode, ainda, se pensarmos na visão foucaultiana de poder e resistência, ser 

um locus de novos arranjos nas relações de poder que privilegiem a emergência de 

diferentes sentidos sobre performances aparentemente cristalizadas. 

Apesar da forte influência da metáfora do teatro nos estudos da performance, 

vale sublinhar que, durante a performance, não estamos envolvidos apenas com uma 

mera repetição de ações, como se estivéssemos seguindo um roteiro fechado, do qual 

não podemos fugir. Mesmo esses roteiros dando pistas de como devemos agir, não 

estamos subjugados(as) por eles, ou por quaisquer essências anteriores ao discursos. 

Estamos sempre nos remetendo a performances já encenadas, todavia, há espaço para 

ruptura e inovação. Isso porque a repetição não repete a mesma coisa, ou seja, a 

repetição não implica na manutenção fiel da mesmidade. Colebrook (2002, p.120) 

afirma que “cada repetição de uma palavra é sempre uma inauguração diferente daquela 

palavra, transformando a história da palavra e qualquer contexto”. Destarte, a repetição 

sempre acarreta diferença, uma vez que dois momentos, eventos ou palavras não podem 

ser os mesmos. Repetir a mesma coisa no fluxo temporal ressitua a repetição como algo 

diferente. Como bem afirma Pennycook (2010, p.43),  

 

a repetição, mesmo a ‘da mesma coisa’, sempre produz alguma coisa nova, de 

forma que, quando repetimos uma idéia, uma palavra, uma frase ou um evento, 

ele/a é sempre renovado/a. Desse ponto de vista, a mesmidade (língua, 

estrutura, identidade, normas culturais) precisa ser explicada, ao invés de ser 

assumida, e quando produzimos algo novo, isso tem sempre que ser um caso de 

repetição.     
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Pennycook (2010) e Bauman (2004) asseveram que abordar a performance em 

termos da dinâmica da recontextualização abre caminhos para o reconhecimento de 

enquadres alternativos e de mudanças disponíveis para os textos. Além disso, focar na 

performance solapa a crença de que a criatividade sempre deve ter uma nova forma 

emergindo da competência subjacente. Ao invés disso, o foco recai sobre os textos em 

contexto. Vale retomar aqui que o mesmo ponto de vista é defendido por Blommaert 

(2005) quando este introduz os conceitos de entextualização e intertextualidade, 

apresentados anteriormente (cf. Capítulo 2). 

Após dar essa visão mais ampla acerca das contribuições que os estudos sobre 

performance trazem para pensarmos nas identidades sociais e na sua relação com a 

linguagem, passo, a seguir, para a discussão de uma ideia de gênero e de sexualidade 

como frutos de performances linguísticas diárias. Creio que seguir essa linha será 

profícuo para ressaltar o caráter fabricado, social e discursivo das verdades que 

historicamente foram construídas acerca do gênero e da sexualidade. 

 

3.1. Gênero e sexualidade como performance 

 

Nada há de permanente, a não ser a mudança (HERÁCLITOS, 540-480 AC). 

 

 

 

 

 

 

 

(Vik Muniz, Double Mona Lisa, after Warhol 

(Peanut Butter and Jelly), 1999) 

 

 

 

 

A linguagem, como já apontado, é o lugar onde formas possíveis e vigentes de 

organização social e suas prováveis consequências políticas e sociais são definidas e 

contestadas. Contudo, é também o lugar onde nosso senso de nós mesmos, nossa 
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subjetividade, é construído. Enquanto a virada linguística
6
 desafiou e inverteu hipóteses 

acerca dos processos da produção da linguagem da interioridade (competência) para a 

exterioridade (performance), argumentando que somos construídos pela e na linguagem 

ao invés de sermos construtores da linguagem, é a virada somática
7
 que nos leva de 

volta à noção de corporificação. Dessa forma, afastamo-nos da hipótese tradicional nos 

estudos da linguagem de que as identidades são únicas, fixas e estáveis e começamos a 

compreender as identidades como múltiplas, negociadas, conflitantes e em 

desenvolvimento (cf. Capítulo 2).  

Segundo Pennycook (2007, p.62), não existiria uma única gênese para esse 

movimento em direção ao corpo, mas seu significado se encontraria em, pelo menos, 

três dimensões: uma reação contra o idealismo logocêntrico do pós-estruturalismo, a 

tentativa de reclamar domínios de ser que foram extirpados pela filosofia racionalista, e 

a demanda política, particularmente feminista, de dar conta da presença física das 

mulheres. Ainda de acordo com Pennycook (2007), essa última dimensão, ou seja, o 

posicionamento feminista contrário às abordagens descorporificadas de pesquisa, tem 

desempenhado um importante papel na desconstrução das identidades como fixas. O 

trabalho feminista acerca da subjetividade corporificada e do corpo assume que o self 
8
 é 

socialmente construído e pode, portanto, ser construído diferentemente.  

O fato de a noção de identidade estar sendo questionada, ou seja, sua 

estabilidade e homogeneidade estarem sendo colocadas em cheque nesse período 

histórico denominado por uns de pós-modernidade ou modernidade tardia 

(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999) e por outros de modernidade reflexiva 

(BECK, GIDDENS & LASH, 1995), faz com que temas relacionados à identidade 

tornem-se uma questão pertinente de discussão. O mundo moderno da ordem e das 

certezas, agora, cede lugar a uma cultura de incertezas e indeterminações. Vivemos em 

tempos não só de pós-modernidade, mas também de “pós-identidade” (MOITA LOPES, 

2008, p.14). Moita Lopes (2008) vai mais longe e afirma que, ao invés de se falar em 

                                                 
6
 Segundo Pennycook (2006), a “virada linguística” diz respeito ao reconhecimento da linguagem nas 

Ciências Sociais e Humanas como fator comum na organização da vida social e dos significados que nos 

constroem como seres humanos. 

 
7
 Ainda segundo Pennycook (2006) “a virada somática” é uma virada em direção aos corpos sociais 

apagados em nossa produção epistemológica. 

 
8
 Goffman (2008, p.116) define self como “o sentido subjetivo de si que um indivíduo vem a obter como 

resultado de suas várias experiências sociais”. 
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identidades, talvez fosse melhor tratarmos de “sociabilidades em transição ou 

continuamente sendo construídas”. Seguindo esse fluxo, “compreensões bem claras dos 

gêneros e das sexualidades dão lugar a uma miríade de discussões que as colocam no 

campo da dúvida, da incerteza e da ambiguidade” (MOITA LOPES, 2008, p.13).  

Para dar conta da desconstrução de uma ideia de fixidez das identidades, em 

especial, das de gênero, a filósofa feminista Judith Butler, inspirada no trabalho de 

Austin (1962/1990), citado anteriormente, introduz uma visão performativa dos gêneros 

e das sexualidades. Segundo a autora (2004), o que chamamos de identidade de gênero, 

na verdade, é uma realização performativa constrangida por sanções e tabus sociais. O 

corpo, como afirma Butler (2004, p.155), é uma ideia histórica, não uma espécie 

natural, e as possibilidades de ser, portanto, são constrangidas por convenções históricas 

que estejam disponíveis. Corroborando com esta noção, Pennycook (2007) salienta que 

devemos nos afastar da ideia de performance como algo aberto e que nos permite ser 

quem queiramos. Por outro lado, devemos refutar a noção de que só podemos nos 

envolver em performances já existentes, ou que “só podemos fazer performances que 

foram prescritas” (PENNYCCOK, 2007, p.77). Como bem pondera Butler (2004, p.160, 

161), também se fazendo valer da metáfora teatral,  

 

como uma ação pública e um ato performativo, o gênero não é uma escolha ou 

um projeto radical que reflete uma escolha meramente individual, mas nem é 

imposto ou inscrito sobre o indivíduo, como alguns pós-estruturalistas 

deslocados no assunto poderiam argumentar. O corpo não é passivamente 

programado com códigos culturais, como se fosse um recipiente sem vida de 

relações culturais totalmente pré-determinadas. Mas nem o eu personificado 

preexiste às convenções culturais que essencialmente significam os corpos. Os 

atores já estão sempre no palco, dentro dos termos da performance. Assim 

como um roteiro pode ser interpretado de várias maneiras, e assim como a peça 

requer tanto o texto, quanto a interpretação, o corpo generificado atua num 

espaço corporal culturalmente restrito e interpreta dentro dos limites de 

instruções já existentes. 

 

  

Assim, o processo de produção do self não é uma questão de livre escolha das 

identidades que iremos assumir, mas ocorre dentro de um enquadre regulatório rígido. 

As identidades são um produto das nossas performances contínuas de atos que são, em 

grande medida, pré-estabelecidos e será justamente na fricção entre a criatividade e a 

prescrição que poderemos encenar nossas performances.  

Dessa forma, outra importante contribuição do trabalho de Butler é acerca da 

histórica distinção entre sexo e gênero. Butler (1990), então, dialoga com outra 
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importante feminista, Simone de Beauvoir, acerca da célebre afirmação desta última de 

que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1949/1980).  

Quando Beauvoir (1949/1980) diz que a “mulher” é uma ideia histórica e não 

um fato natural, ela enfatiza a distinção entre sexo, como uma facticidade biológica, e 

gênero, como a interpretação cultural ou significação de tal facticidade. Ser do sexo 

feminino é, de acordo com tal distinção, uma facticidade que não tem significado, mas 

ser uma mulher é ter se tornado uma mulher, é compelir o corpo a estar de acordo com 

uma ideia histórica de “mulher”, “é induzir o corpo a tornar-se um sinal de cultura, é 

materializar-se em obediência a uma possibilidade historicamente delimitada, e é fazer 

isso como um projeto corporal repetido” (BUTLER, 2004, p.156). 

Contudo, Butler (1990, p.27) aponta para o fato de que não há na explicação de 

Beauvoir nada que garanta que “o 'ser' que se torna mulher seja necessariamente 

fêmea”. Butler, então, convida-nos a romper com a conexão de que o sexo seria algo 

natural, enquanto o gênero seria algo cultural, ao sugerir que o sexo é cultural, tanto 

quanto o gênero (LOURO, 2004, p.67). O sexo, portanto, seria uma postulação 

construída no interior da linguagem e da cultura.  

A divisão sexo/gênero foi um dos pilares fundacionais da política feminista. 

Inicialmente, as teorias feministas basearam-se nessa distinção para defender 

perspectivas "desnaturalizadoras" sob as quais se dava, no senso comum, a associação 

do feminino com fragilidade ou submissão, e que, até os dias de hoje, servem para 

justificar preconceitos. 

Porém, para Butler, a teoria feminista que é a favor da ideia de que a identidade 

não é dada pelo sexo, mas pelo gênero, resvala neste ponto, pois acaba sugerindo a 

aproximação entre gênero e essência, entre gênero e substância. A manutenção da 

dicotomia sexo/gênero seria o mesmo que aceitar que o gênero expressaria uma essência 

do sujeito e “nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino” (BUTLER, 

1990, p.26). Butler (1990, p.25) afirma, ainda, que “talvez o sexo sempre tenha sido o 

gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 

nenhuma”. Para Butler (2004), a manutenção da dicotomia é uma forma de reproduzir a 

heteronormatividade, uma vez que colabora para o cultivo de corpos dentro de sexos 

com aparências “naturais” e disposições heterossexuais “naturais”.  

Dessa forma, Butler afirma que não existe uma identidade de gênero por trás das 

expressões de gênero, e que a identidade é performativamente constituída. Em outras 

palavras, nada é em si mesmo, tudo só existe em um processo de diferenciação. Assim, 



67 

 

a identidade não é algo, mas é efeito que se manifesta em um regime de diferenças, num 

jogo de referências.  

Para entender como somos os produtos de nossas performances, precisamos 

voltar o nosso olhar para a noção de performatividade. Butler (2004) desenvolve essa 

noção e apresenta algumas de suas implicações significantes, uma vez que a 

performatividade abre uma possibilidade de se pensar sobre o uso da linguagem e sobre 

as identidades evitando categorias fundacionistas. De acordo com a autora (2004), não 

somos como somos devido a uma essência interior, mas ao que fazemos. Uma 

compreensão da performatividade permite-nos, então, ver a produção da identidade no 

fazer, desafiando a percepção do senso comum de que nossos comportamentos são 

meramente uma expressão “natural” das nossas “essências”. Dessa forma, a coerência 

identitária que estaria na ordem do ser, na verdade, seria um efeito de sentido produzido 

no processo das ações discursivas e é nessa repetição do fazer discursivo que as 

performances ganham a aparência de ser. Contudo, vale ressaltar que sua “totalidade é 

permanentemente protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura 

considerada” (BUTLER, 1990, p.37). E é nesse momento que se abre uma brecha para 

que uma repetição diferente provoque uma descontinuidade da reprodução de 

performances identitárias normalizadas.  

Assim, se o performativo diz respeito a significados já dados e a sua repetição 

contínua, a performatividade, por outro lado, “abre a possibilidade de inaugurar novos 

sentidos sobre e para a vida social na performance ou de modelar o mundo 

diferentemente, já que as performances nunca são exatamente iguais e dependem dos 

significados construídos por outros” (MOITA LOPES, 2008, p.16). Dessa forma, 

enquanto uma noção de performance pode enfatizar o momento temporário, presente e 

encenado, a noção do performativo de Butler depende de uma história de repetição, de 

efeitos sedimentados. Vale ressaltar, então, que a performance depende do 

performativo. Segundo Pennycook (2007, p.77) “enquanto a noção de performatividade 

abre muitas possibilidades para questionar noções anteriores de identidade, a 

performance transgressiva apenas atinge seu efeito em relação às sedimentações da 

performatividade”. O movimento do performativo para o transformativo 

(PENNYCOOK, 2007) é mister para o nosso entendimento da performatividade como 

não sendo nem apenas a encenação de papéis públicos, nem de comportamentos 

sedimentados, mas de reconfigurar futuros.  
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Butler (1990), focando no gênero, assevera que este provou ser performativo. 

Nesse sentido, o gênero é sempre um fazer, contudo, não um fazer por um sujeito que 

preexiste ao fato. A performatividade, então, segundo Butler, pode ser entendida como a 

maneira na qual performamos atos de identidade como uma série contínua de 

performances sociais e culturais e não como a expressão de uma identidade anterior. O 

gênero, segundo a autora, “é a estilização repetida do corpo, um grupo de atos repetidos 

num enquadre regulatório altamente rígido que solidifica com o passar do tempo para 

produzir a aparência de substância, de uma maneira natural de ser” (BUTLER, 1990, 

p.33). Atribuo a essa aparente “naturalidade” do gênero a série de comentários 

preconceituosos a que mulheres, negros e homossexuais, por exemplo, estão expostos 

diariamente, já que corriqueiramente enxergamos o outro como um indivíduo pronto, 

acabado e homogêneo. Além disso, o gênero é entendido, muitas vezes, pela imaginação 

popular, como o correlato psicológico ou espiritual do sexo biológico. Contudo, Butler 

(1990) afirma, também, que “feminino” e “masculino” são efeitos que produzimos 

através das atividades específicas que realizamos, e não características que possuímos, 

intrínsecas a nós, ao contrário do que o senso comum acredita.  

Outro autor que já havia tratado da estilização antes de Butler foi Bakthin 

(1990), quando ele afirma que essa não só seria uma imagem artística da linguagem do 

outro, como, também, uma qualidade geral do uso da linguagem. A estilização 

Bakhtiniana não seria apenas artística, mas “uma forma subversiva de elocuções 

multivocais, que desacredita os discursos hegemônicos, monológicos ao apropriar-se 

das vozes dos poderosos, e retrabalhá-las para outros propósitos” (COUPLAND, 2007, 

p.150). Como disse Bakthin (1990), nossas falas estão repletas das palavras dos outros, 

variando os graus de outridade ou de nossa propriedade.  

Complementado a teoria de Bakhtin, Blommaert (2005) e também Coupland 

(2007) asseveram que as culturas sedimentam os textos que são, posteriormente, 

performados e moldados em textos (entextualizados) em novos contextos. Ou seja, os 

textos – sistemas simbólicos ou experiências vividas – estão sempre em performance, 

uma vez que não contêm significados inerentes, mas são constantemente atribuídos de 

significados pelas pessoas, em tempos e lugares específicos. Dessa forma, de acordo 

com Coupland (2007, p.155), “a continuidade cultural é atingida através de reiterações 

criativamente performadas no nível da prática, ao lado de um processo de revisão 

crítica de como essas práticas são e como elas nos definem, e nós em relação aos 

outros” (grifo meu). 
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Longe de ser um caso excepcional, apesar de parecer e ter sido construída como 

tal pela modernidade, a criatividade na linguagem é extremamente comum. A repetição 

também é uma parte significante do uso criativo da linguagem. De acordo com 

Pennycook (2010, p.42), “empréstimo e criação não são incompatíveis”. Ainda segundo 

o autor (2010, p.41), “um foco no discurso cotidiano sugere que planejado ou não, 

poesia ou prosa, interação informal ou texto formal, piadas ou trocadilhos, a criatividade 

da linguagem é a parte comum do seu uso cotidiano”. Pennycook (2010), embasado nos 

estudos de Deleuze, afirma que o pensamento moderno enfatizou a mesmidade e a 

generabilidade sobre a diferença, e que a similaridade das coisas passou a ser tomada 

como dada ou como um objetivo. Contudo, o autor afirma ainda que, na verdade, a 

diferença deve ser tomada como o fundamento do nosso pensamento, enquanto a 

mesmidade necessitaria de explicação quando ocorresse. O pós-modernismo, portanto, 

ajuda-nos a ver que o conceito de uma imaginação criativa é uma ilusão da cultura 

humanista ocidental. 

 Diante do exposto, trago para essa discussão a citação de Heráclitos, que abre 

esta subseção, na qual o autor diz que “nada há de permanente, a não ser a mudança”, 

além da obra de Vik Muniz. As palavras de Heráclitos, inclusive, poderiam servir de 

legenda para a arte de Vik Muniz, uma vez que, por terem como matéria prima o lixo ou 

alimentos, por exemplo, muitas de suas obras poderiam perecer ou ser facilmente 

modificadas, refeitas, reorganizadas, desconstruindo a ideia da permanência e da 

infinitude das obras de arte.  Ademais, a obra escolhida para ilustrar este trabalho 

corrobora com a afirmação de Bakthin (1990), mencionada anteriormente, de que 

nossos discursos estão permeados por palavras dos outros e com o fato de que a 

repetição é criativa: Vik Muniz faz uma releitura da célebre imagem de Mona Lisa, de 

Leonardo da Vinci, utilizando-se de pasta de amendoim e geleia. De acordo com 

Appadurai (2005), a imaginação criativa deixa de ser compreendida como sendo apenas 

um efeito de uma genialidade individual ou como alienação, e é ressignificada como 

uma forma de resistência e de reescritura de nossas histórias. Assim como a arte de Vik 

Muniz não pode ser aprisionada, pois “nada há de permanente”, nossas 

intersubjetividades também não, e passam a ser vividas e entendidas como inacabadas, 

fluidas e fragmentadas (FRIDMAN, 2000). Com o abalo das certezas e das 

permanências confortantes, modos de vida mais flexíveis e transitórios são viabilizados 

graças à possibilidade de outras performances discursivas poderem ser encenadas. Para 
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que possamos imaginar formas diferentes de encenarmos nossas vidas, histórias 

diferentes precisam ser contadas.  

 

3.2. Narrativas como performance 

 
 

As histórias nos contam quem somos: elas são centrais para a nossa identidade social e cultural 

(THORNBORROW & COATES, 2005, p.7). 

 

 

O ato de contar histórias oralmente remete-nos ao início da cultura humana. Ao 

longo do tempo, seres humanos “desenvolveram a habilidade de contar histórias e, por 

meio disso, definirem-se e fazerem sentido do mundo” (THORNBORROW & COATS, 

2005, p.15). Em outras palavras, os indivíduos, ao contarem histórias em interação uns 

com os outros, coconstroem os sentidos de quem são e do mundo onde vivem.  Dessa 

forma, a análise dos discursos narrativos pode ser uma importante ferramenta na 

compreensão de como os indivíduos coconstroem suas identidades e a ordem social que 

os cerca (BASTOS, 2005).  

A narrativa oral, portanto, passa a ser investigada por estudiosos de diversas 

áreas do saber como etnógrafos, sociólogos, historiadores e psicólogos sociais. Essa 

“virada narrativa
9
” nasce com base no reconhecimento da importância da narrativa em 

nossas vidas.  

Dois expoentes seminais dos estudos da narrativa na área da Sociolinguística 

foram Labov & Waletzky (1967). Segundo Labov (1997, p.395), “as narrativas são 

formas privilegiadas de discurso que têm um papel central em quase todas as 

conversas”, além de serem um método para se recapitular experiências passadas, 

combinando sequências verbais de orações com sequências de eventos que ocorreram 

(LABOV & WALETZKY, 1967; LABOV, 1972). Apesar da definição de narrativa não 

                                                 
9
 O momento preciso da “virada narrativa” é controverso entre estudiosos de diferentes tradições de 

pesquisa e posições epistemológicas (cf. RIESSMAN, 2008). Não há um consenso se tal virada ocorreu 

no início ou no final da primeira ou da segunda metade do século XX. De acordo com Bastos (2005, 

p.74), a “virada narrativa” é caracterizada pelo interesse de diferentes disciplinas das ciências humanas e 

sociais pela narrativa e “ocorre no contexto de uma mudança de paradigma científico, que critica, por 

exemplo, metodologias mais tradicionais de pesquisa (a formalização, a experimentação, a quantificação), 

pautadas em modelos das ciências exatas. A pesquisa pós-positivista, de natureza qualitativa e 

interpretativista, sustenta que a complexidade envolvida nos fenômenos sociais não pode ser atingida com 

o aparato metodológico tradicional”. 
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ser algo bem resolvido entre os estudiosos, o conceito elaborado por Labov, concernente 

à estrutura das narrativas, ainda é o mais difundido. De acordo com o autor (1972), para 

que tenhamos uma narrativa mínima, é necessário que haja uma sequência de duas 

orações ordenadas temporalmente com uma junção temporal única. Além disso, o que 

torna essa configuração discursiva em uma narrativa e não em um relatório, por 

exemplo, “é o fato de ela remeter a um acontecimento específico – e não a hábitos 

passados ou ações recorrentes -, ser estruturada numa sequência temporal, ter um 

ponto e ser contável” (BASTOS, 2005, p.75, grifos da autora). 

Em relação ao ponto da narrativa, este seria o motivo pelo qual ela existe e é 

contada. O ponto da narrativa, em geral, está relacionado ao tópico da conversa. 

Ademais, a narrativa precisa ser contável, ou seja, o roteiro canônico deve ser rompido, 

“a história precisa atingir um momento onde o inesperado e o incomum surjam do 

mundano e do previsível” (THORNBORROW & COATES, 2005, p.11). Contudo, o 

inesperado e o comum, segundo lembra Labov (1972), precisam ser críveis.  Se uma 

narrativa refere-se a algo muito extraordinário, ela, no geral, é contável. Contudo, pode 

ser que essa mesma narrativa tenha pouca credibilidade. Dessa forma, é desejável que 

credibilidade e reportabilidade estejam em equilíbrio. Além disso, caso o momento 

narrativo ressoe valores culturais caros ao grupo, a história terá muito mais chances de 

ser bem recebida e ter credibilidade do que qualquer outra na qual “as ressonâncias 

culturais sejam mais fracas” (THORNBORROW & COATES, 2005, p.12). O ponto de 

uma história, o que é contável e crível dependem de experiências e valores que sejam 

reconhecidos culturalmente. Assim, para que histórias se tornem contáveis, além de 

dizermos algo interessante, algo que quebre a ordem natural das coisas, é necessário que 

encenemos nossos selves em alinhamento com normas culturais. E é narrando a nós 

mesmos que construímos, ao mesmo tempo, o self e a nossa cultura, uma vez que a 

narrativa é uma maneira de construir realidades e selves. Segundo Thornborrow & 

Coates (2005, p.15), “o estudo da narrativa envolve não apenas o exame da construção 

cultural da identidade pessoal, mas também a construção da cultura social do 

indivíduo”. 

Ainda acerca da estrutura da narrativa, há, em sua constituição, elementos 

optativos e obrigatórios, segundo Labov & Waletzky (1967) e Labov (1972): o resumo, 

a orientação, a ação complicadora, a resolução, a avaliação e a coda. 

Em relação ao resumo, este é um dos elementos opcionais e, como o próprio 

nome indica, sumariza a história que virá em seguida, além de funcionar como um 
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sinalizador para o interlocutor acerca da importância do que se vai narrar. De acordo 

com Linde (1993, p.69), o resumo pode constituir uma proposta por um turno estendido, 

no qual o falante terá o piso conversacional para o curso da narrativa, ou, ainda, “pode 

formar a base para a negociação se a narrativa é para ser contada, se é relevante, etc.”.  

Outro elemento opcional é a orientação, a qual ajuda a contextualizar o evento 

que será narrado, situando o interlocutor quanto ao lugar, ao tempo, às pessoas e às 

circunstâncias da história, por exemplo. 

A ação complicadora, ao contrário dos anteriores, é um elemento sem o qual a 

narrativa não existe, além de ser o único obrigatório. De acordo com Bastos (2005, 

p.75), é “uma sequência de enunciados temporalmente ordenados, que remetem a 

eventos passados e que tipicamente se constroem com verbos no passado”. A ação 

complicadora é constituída de orações narrativas, as quais são interpretadas de acordo 

com a ordem que se apresentam no desenrolar da história. Segundo Thornborrow & 

Coates (2005, p.3) “se as orações forem invertidas, a história muda”. Em certas 

narrativas, há uma espécie de finalização dos eventos da ação complicadora, a 

resolução. 

A avaliação é um elemento que expressa o ponto de vista do narrador quanto à 

história, informando o ouvinte sobre a carga dramática ou o clima emocional da 

narrativa (BASTOS, 2005). Há dois tipos de avaliação: a externa e a encaixada. A 

externa é aquela em que “o narrador suspende o fluxo da narrativa e diz diretamente 

para o ouvinte que sua experiência foi horrível, ou perigosa, ou estranha, ou divertida, 

etc” (BASTOS, 2005, p.76). Na encaixada, o narrador comunica sua avaliação sem 

interromper o fluxo da narração, utilizando recursos discursivos como intensificadores 

lexicais, aceleração ou diminuição do ritmo da fala, aumento ou diminuição do volume 

da voz e repetições, por exemplo. Há, ainda, outras formas de avaliação, como a 

introdução de “falas relatadas próprias ou de outras pessoas que avaliam as ações do 

narrador” (BASTOS, 2005, p.76).  

Linde (1993, p.72) chama a atenção para a importância da avaliação em relação 

ao ponto da história afirmando que “é a parte da narrativa mais importante 

socialmente”. Ainda segundo a autora, é a avaliação que mostra aos participantes como 

a história deve ser entendida e o tipo de reação que é esperado pelo falante.   

Por fim, a coda estabelece o fim da narrativa e fornece uma transição da 

sequência narrativa para o agora do presente conversacional. Em alguns casos, a coda 
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pode ter um caráter avaliativo, quando, por exemplo, o narrador resolve fazer 

comentários morais acerca dos eventos relatados. 

Apesar da grande contribuição de Labov & Waletzky na identificação estrutural 

das narrativas, vale ressaltar que a organização dessa estrutura, ou seja, como a história 

é contada, depende dos contextos social e cultural do evento narrativo 

(THORNBORROW & COATES, 2005). Em virtude da diversidade de contextos, há 

também uma variedade de discursos, e nem todos atendem às estruturas canônicas, 

contudo, ainda assim, possuem um perfil narrativo. Dessa forma, lançar nosso olhar 

apenas para a estrutura das narrativas pode não ser tão produtivo quanto observar o 

papel da narrativa em nossas vidas. A compreensão das narrativas como performance 

pode, portanto, ajudar-nos a entender o que motiva os eventos de contar histórias.  

Nessa perspectiva, “contadores, no momento de narrar suas histórias, estão não 

só relatando eventos de uma narrativa (os eventos narrados), mas estão também 

envolvidos na performance de quem são (...)” (MOITA LOPES, 2009, p.135) e, tanto as 

histórias, quanto as performances linguísticas diárias são contextualizadas e 

enquadradas pelas normas culturais locais. O sucesso do indivíduo em contar uma 

história, como já dito anteriormente, será determinado pelo o quanto ele vai ao encontro 

dessas normas localmente operantes de produção e interpretação (COUPLAND, 

GARRETT & WILLIAMS, 2005).  

As narrativas, portanto, não são mais vistas como representações de eventos 

passados, mas, ao nos engajarmos num processo narrativo, podemos (re)significar, 

(re)moldar e (re)criar modos de vida disponíveis em nossa sociedade (MOITA LOPES, 

2006). Esse (re)fazer diferente é possível, pois, de acordo com Mishler (2002), quando 

narramos uma experiência, o passado é reformulado de acordo com a situação atual em 

que nos encontramos. O autor (2002) alinha-se contra uma ordem cronológica que 

estabelece um sujeito contínuo. Mishler mostra que aquilo que o sujeito é hoje é 

importante para como ele irá olhar para suas experiências passadas e para como irá 

reconstruí-las de acordo com o seu contexto atual.   Nessa reformulação, o sujeito 

reposiciona-se com relação aos eventos narrados e às pessoas envolvidas e reenquadra 

as experiências de acordo com o novo contexto. Assim, ao contarmos histórias, as 

identidades do narrador, as de sua audiência e as dos personagens do evento narrado 

podem ser (re)encenadas. Portanto, analisar as práticas locais onde as performances das 

pessoas são encenadas ajuda-nos a construir sentidos acerca dos efeitos que elas 

produzem tanto nos indivíduos que as encenam quanto em sua audiência.  
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Acerca do exposto, Bastos (2005, p.80) afirma que construímos as histórias que 

contamos “em função da situação de comunicação (quando, onde e para quem 

contamos), de filtros afetivos e culturais, e do que estamos fazendo” ao contarmos uma 

história. Assim, as narrativas como performance funcionam como uma ferramenta para 

a composição de nossas identidades socioculturais, para refletirmos sobre essas 

identidades e para examinarmos as normas culturais reguladoras de nossas 

performances. Dessa forma, um trabalho que se propõe a analisar narrativas, além de 

tentar compreender os eventos narrativos localmente, deve levar em conta o fato de que 

as performances seguem convenções estabelecidas culturalmente.  

O termo cultura está sendo entendido aqui a partir da perspectiva de Coupland, 

Garrett & Williams (2005, p.71), quando os autores afirmam que a cultura seria um 

grupo de práticas e valores que “dão a um grupo social seu senso de exclusão e 

inclusão. (…) um conjunto de prioridades e tolerâncias no que fazemos e valorizamos, 

invocado para construir uma identidade social compartilhada e para distingui-la de 

outras identidades”. Ainda segundo esses autores (2005, p.70), a performance pode ser 

vista como metacultural, ou seja, como um meio cultural de “objetificar e abrir para 

escrutínio a própria cultura”, o que deixa evidente o papel reflexivo da performance. Em 

outras palavras, as performances narrativas de um grupo focam momentos culturais e 

convida os ouvintes e os próprios atores a refletirem acerca deles. 

Tal papel reflexivo das performances passa a ter, portanto, consequências 

políticas também. A reflexão sobre questões culturais abre espaço para que pensemos 

acerca de “quem tem o poder para nomear, representar o senso comum, criar ‘versões 

oficiais’ e representar mundos sociais legítimos, enquanto exclui outras histórias que 

poderiam construir essas coisas de maneira diferente” (THREADGOLD, 2005, p.264).   

Esse jogo de privilegiar certas narrativas em detrimento de outras também pode 

ser observado no espaço escolar. Nem sempre as pessoas têm em mente que as histórias 

e o ato de contá-las legitimam apenas alguns sentidos, os quais, muitas vezes, 

privilegiam apenas uma forma de vida, causando sofrimento àqueles que não se 

enquadram. Diante disso, Threadgold (2005) afirma que precisamos nos comprometer 

com uma política textual, ou seja, devemos nos engajar em um processo de reescritura 

das grandes narrativas dominantes e abrir espaço para que pequenas narrativas sejam 

contadas como alternativa. Penso que, dessa forma, posso e devo usar minha sala de 

aula como espaço de questionamento e ressignificação dos sentidos construídos nas 

grandes histórias, ou seja, como um espaço de “tornar visível a parcialidade e os limites 
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das histórias dominantes e oferecer histórias alternativas ou facilitar a narração de outras 

histórias de maneira a intervir no social para mudar a ideologia dominante ou 

hegemônica” (THREADGOLD, 2005, p. 264).  

Creio que vale trazer para essa discussão o conceito de iterabilidade do discurso 

proposto por Derrida (1982) e o de entextualização (cf. Capítulo 2) desenvolvido por 

Blommaert (2005), ambos aludidos anteriormente. Ao citarmos e entextualizarmos as 

grandes narrativas em contextos mais locais, como a sala de aula, por exemplo, abrimos 

uma porta, portanto, para que outras histórias sejam contadas. 

Diante do exposto, os estudos das narrativas mostram-se extremamente 

relevantes para tentarmos não só compreender essas questões, como também para 

tentarmos reescrevê-las, ou seja, encenarmos performances que subvertam os tipos 

dominantes de realidades sociais. As performances narrativas podem, portanto, 

constituir uma determinada realidade, bem como contestar realidades socialmente 

construídas, reescrevendo novas formas de ser e agir.  

Threadgold (2005, p.267), acerca da importância das narrativas e de se 

considerar como elas são encenadas e corporificadas, afirma que 

 
elas realmente afetam as formas como os corpos são vividos e imaginados, 

como os selves e as identidades são forjados nas interações diárias, e como 

essas interações constroem e forjam, por sua vez, as hegemonias e as 

regularidades do social. É por isso que o trabalho que fazemos com as 

narrativas na sociolinguística e em outros contextos importa, porque, no final, 

está investigando como os corpos do conhecimento são construídos 

narrativamente, e como eles tornam apenas alguns corpos importantes (grifos 

da autora).  

 

  

Destarte, uma posição de agência frente aos eventos sociais deve considerar as 

narrativas que contamos, uma vez que é através de nossas histórias que nos 

constituímos e constituímos nossos interlocutores como certos tipos de pessoas pela 

(re)construção de significados disponíveis culturalmente. É também no narrar 

performativo que nós e nossa audiência assumimos alinhamentos, trazendo para a 

interação o modo como nos percebemos nela. No próximo capítulo, portanto, passo a 

tratar de conceitos importantes advindos da Sociolinguística Interacional e que servirão 

de ferramentas de análise das interações verbais.  
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4. ABORDAGEM SOCIOINTERACIONAL: ENTRELAÇANDO OS 

CONCEITOS DE ESQUEMAS DE CONHECIMENTO, ENQUADRE, PISTAS 

DE CONTEXTUALIZAÇÃO E ALINHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vik Muniz, Paper Cranes for Japan, 2011) 

 

Como discutido no Capítulo 2, a identidade “surge em meio a uma concepção de 

linguagem que coloca como central o fato de que todo uso da linguagem envolve ação 

humana em relação a alguém em um contexto interacional específico” (MOITA 

LOPES, 2003, p.19). A linguagem assume o caráter de ação conjunta, sendo utilizada 

fundamentalmente com propósitos sociais. Tais propósitos, por sua vez, são realizados 

através da interação entre sujeitos situados em um contexto socio-histórico, sendo o 

encontro face a face o cenário básico de tal interação (CLARK, 1996).   

Os estudos em Sociolinguística Interacional (SI) constituem terreno fértil para a 

análise das conversas em interações. Segundo Rampton (2001), a SI é mais bem descrita 

como sendo uma “perspectiva” ao invés de ser definida como uma “escola”, além de 

possuir uma base metodológica relativamente ampla. Ela tem raízes na dialetologia, na 

análise da conversa, na etnografia e na análise da interação de Goffman (RAMPTON, 

2001, p.84). 

A SI compreende a linguagem como fenômeno social, analisa a língua em uso, 

abordando a construção e a negociação de significados durante a interação. Ou seja, os 

estudos em SI focam no fenômeno linguístico na tentativa de entender o que acontece 

nas interações sociais, buscando compreender como os indivíduos constroem, negociam 
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e interpretam os significados quando interagem uns com os outros. Como é possível 

perceber, da mesma forma que a perspectiva socioconstrucionista (cf. Capítulo 2), a SI 

entende que a construção e a negociação de significados se dão a partir da interação 

com o outro por meio do uso da linguagem. De acordo com Pereira (2002), a SI pode, 

portanto, nos auxiliar a analisar o fenômeno linguístico como forma de entender o que 

ocorre nas interações sociais. Além disso, fornece-nos meios para que interpretemos o 

que os falantes fazem quando interagem uns com os outros e para que compreendamos 

que tipos de relacionamentos são estabelecidos e como são negociados na interação.  

Neste capítulo, objetivo discutir quatros importantes conceitos advindos da SI e 

que serão mobilizados na análise dos processos de construção das identidades sociais de 

gênero e sexualidade (cf. Capítulo 6): os esquemas de conhecimento, os enquadres 

interacionais, as pistas de contextualização e o alinhamento (footing).  

Segundo Tannen e Wallet (2002, p.189), a noção de esquemas de conhecimento 

refere-se “às expectativas dos participantes acerca das pessoas, objetos e eventos no 

mundo”. Quando integramos uma interação social, acionamos uma gama de 

conhecimentos prévios ou conhecimentos de mundo, dentre os quais se incluem aqueles 

relativos aos nossos papéis interacionais e aos de nossos interlocutores. Esses 

conhecimentos são fundamentais, pois serão eles que nos orientarão discursivamente 

acerca do que, quando, para quem e como dizer. É, ainda, graças ao nosso 

conhecimento de mundo que conseguimos compreender situações novas, uma vez que 

somos capazes de preencher informações ausentes e interpretá-las. Conseguimos, ainda, 

fazer previsões, criar expectativas e elaborar hipóteses quanto ao jogo interacional, 

podendo tanto confirmá-las e redefini-las como abandoná-las à medida que a conversa 

se desenvolve. Fica claro, portanto que utilizamos os conhecimentos construídos em 

experiências anteriores para agirmos nas interações e compreendermos o que está 

acontecendo. 

Por outro lado, as convenções de interpretação podem não ser compartilhadas 

por todos os participantes da interação. Segundo Gumperz (2002), os falantes nem 

sempre pertencem à mesma comunidade discursiva e, portanto, não necessariamente 

compartilham do mesmo background sociocultural, o que pode gerar toda sorte de 

conflitos e mal-entendidos. Mais ainda, de acordo com Fabrício (2002, p.79), essas 

dissonâncias podem criar “estereótipos e preconceitos, bem como construir/ manter 

relações/ embates sutis de poder na vida social, pois determinam parâmetros para o que 

é certo/ errado e para o status e os papéis sociais desempenhados pelos participantes”. 
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A noção de esquemas de conhecimento encontra-se, ainda, intimamente atrelada 

ao conceito de enquadre (frames). Podemos definir os enquadres como as estruturas de 

conhecimento que dão conta da interpretação de qual situação está sendo encenada no 

momento da interação, ou seja, se estamos diante de uma entrevista, de uma aula ou de 

uma brincadeira, por exemplo. Acerca disso, Ribeiro e Hoyle (2002, p.37) afirmam que 

um enquadre  

 
é a interpretação que é essencial a qualquer atividade ou texto. Nós 

identificamos, tanto para nós, quanto para nossos interagentes, como definir 

uma tal situação, como suas partes se encaixam no todo, como o todo se 

relaciona com estruturas de experiência maiores, e como o que está 

acontecendo em um determinado momento afeta o que virá depois. 
 

O criador da noção de enquadre foi Bateson (1972), seguido por Goffman 

(1974), Gumperz (1982) e Tannen & Wallat (1998). Ampliando o termo proposto por 

Bateson (1972/ 2002), Goffman (1974) sugere que os enquadres são laminados, ou seja, 

podem acontecer em diferentes níveis ao mesmo tempo. Para Goffman (1974), a 

laminação de enquadres é um fenômeno discursivo coconstruído na interação que, no 

cotidiano, pode ocorrer com qualquer tipo de enquadre. O autor propõe que, na maior 

parte das interações, os participantes não mudam simplesmente de enquadres, eles 

incorporam uns enquadres a outros, laminando experiências. 

Como podemos perceber, os enquadres são estruturas dinâmicas, negociáveis e 

modificáveis ao longo de uma mesma interação. Considerando a dinamicidade dos 

enquadres na comunicação humana, pode-se supor que os participantes de uma 

interação estejam todo o tempo sinalizando e inferindo o modo como a comunicação 

deve ser interpretada. Os enquadres são ao mesmo tempo construídos e negociados, 

auxiliando na interpretação das ações e sendo construídos por tais ações. Nas palavras 

de Moita Lopes e Fabrício (2004, p.14), a noção de enquadre refere-se ao que “está 

sendo construído cooperativamente no momento a momento da interação”. Segundo 

Tannen e Wallat (2002), a noção interativa de enquadre dá conta da percepção de qual 

atividade está sendo encenada, de qual sentido os falantes dão ao que dizem na 

mensagem e na metamensagem. Tannen (1996, p.28) explica que “a informação 

veiculada pelo significado das palavras é a mensagem. O que é comunicado sobre 

relacionamentos – atitudes um para com o outro, a ocasião, o que nós estamos dizendo – 

é a metamensagem”. Assim, os enquadres emergem de interações verbais e não verbais 

e são por elas constituídos (TANNEN & WALLAT, 2002, p.123, 124).  
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Para acessarem a metamensagem, os interlocutores utilizam o que Gumperz 

(2002) denomina pistas de contextualização. Segundo o autor (1982), a análise de um 

contexto, bem como o processo de negociação de significados, leva, portanto, à 

identificação e interpretação de uma variedade de sinais, ou pistas de contextualização, 

culturalmente convencionados, utilizados pelos participantes na interação. Essas pistas, 

segundo Goodwin e Duranti (1992), funcionam no estabelecimento de enquadres e 

ajudam-nos a perceber as rápidas mudanças de contexto. Nesse sentido, as noções de 

enquadre e contexto estão imbricadas, sendo a noção de contexto mais ampla, e a de 

enquadre um fenômeno particular na produção de contextos. São as pistas de 

contextualização que têm o importante papel de acionar nossos esquemas de 

conhecimento e ajudar-nos, portanto, a entender o que está acontecendo no aqui e agora 

da interação.  

As pistas de contextualização podem ser de natureza linguística como, por 

exemplo, a escolha lexical, o registro, o tópico, a mudança de código; de natureza 

paralinguística, como o tom de voz, a entonação, a pausa; e também podem ser não 

verbais, como gestos, postura, expressão corporal e facial. O não entendimento do 

significado de uma pista por um participante de uma interação pode gerar mal-

entendidos. Tal fato pode ocorrer, já que os significados atribuídos às pistas são 

aprendidos na cultura, como já mencionado, e, portanto, não são universais.  

Esses mal-entendidos, causados, como vimos, quando os participantes da 

interação não compartilham dos mesmos esquemas de conhecimento e quando um deles 

não interpreta os sinais verbais, não verbais e paralinguísticos da forma esperada pelo 

outro, podem levar a um desconforto e a uma ameaça da face, noção já aludida no 

capítulo 3, mas que retomo agora para abordar outros aspectos. 

Segundo Goffman (1955 apud OSTERMAN, 2001), a face é o valor social 

positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma através daquilo que os 

outros presumem ser a linha por ela tomada durante um contato específico. Face é a 

imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados. Acrescenta-se que a 

manutenção da face é uma condição da interação, não um objetivo. Isso porque, de 

acordo com Goffman (1955 apud OSTERMAN, 2001), é uma característica corriqueira 

da interação, estabelecer um estado de equilíbrio entre os participantes, no qual cada um 

deles assume uma face que é aceita e ratificada pelos demais. Assim como esperamos 

que os outros voluntária e espontaneamente se engajem em esforços para resguardar a 
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face por nós encenada, a face mantida por outros participantes também deve ser zelada 

por nós.  

Para Goffman (2002), o indivíduo assume um papel representacional dentro de 

um contexto social, ou seja, o indivíduo é um ator social que desempenha uma 

atividade, em dada ocasião, que influencia, de algum modo, os outros participantes 

desse encontro social. Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente 

solicita de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. 

Pede-lhes para acreditarem que o personagem que veem no momento possui os 

atributos que aparenta possuir, que o papel que representa terá as consequências 

implicitamente pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que 

parecem ser (GOFFMAN, 2002). A noção de face é, portanto, um construto 

sociointeracional, pois, é construída por nós de acordo com o contexto no qual estamos 

inseridos e com o tipo de audiência para quem se realiza a performance: “aqueles diante 

dos quais desempenhamos certos papéis não serão os mesmos para os quais 

desempenhamos outros papéis” (GOFFMAN, 2004, p.72). 

A linha de ação escolhida pelo ator social evidencia uma postura, uma posição e 

uma projeção do self “na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em 

construção” (RIBEIRO E GARCEZ, 2002, nota dos organizadores, p. 107), e essas 

posições são sinalizadas por alterações no comportamento verbal e não verbal dos 

participantes (GOFFMAN, 2002). Estamos falando dos alinhamentos (footings) 

(GOFFMAN, 2002) que seriam sinalizadores da maneira como os participantes de uma 

interação gerenciam, negociam, ratificam (ou não), cossustentam e modificam os 

processos de construção de um enunciado.  

Além disso, os alinhamentos podem sinalizar aspectos pessoais (uma fala dócil e 

meiga), papéis sociais (um médico na direção de um hospital) e intrincados papéis 

discursivos (um político que anima um discurso escrito por outra pessoa). Através de 

análises desses alinhamentos, pode-se pesquisar que projeções do self estão se 

constituindo no discurso e como estão afetando, de forma sutil, a interação em curso. 

Durante a interação, constantemente, reinterpretamos o discurso e 

reorganizamos nossa orientação em relação à situação interacional. Essa dinâmica cria, 

então, os alinhamentos. De acordo com Goffman (2002, p.113), 

 

uma mudança de footing implica uma mudança no alinhamento que assumimos 

para nós mesmos e para os outros presentes, expressa na forma em que 
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conduzimos a produção ou recepção
10

 de uma elocução. Uma mudança em 

nosso footing é outra maneira de falar de uma mudança em nosso enquadre de 

eventos. 

 

 Dessa forma, as noções de footing e enquadre estão entrelaçadas, pois ambas 

permitem focalizar a dinamicidade dos encontros sociais e a sua natureza discursiva. O 

alinhamento, contudo, dá conta do nível mais microinteracional de sinalização e 

constituição do contexto interacional. Uma mudança de alinhamento pode levar a uma 

mudança também no enquadre interpretativo da situação de interação.  

 Trazendo o conceito de alinhamento para os objetivos deste estudo, ressalto que 

entendo as identidades de gênero e sexualidade como uma construção social feita com 

base nos alinhamentos construídos pelos participantes na interação.  

Diante do exposto, a SI ajuda-nos a apurar o olhar para que analisemos as 

interações face a face minuciosamente, de forma que todos os detalhes, por menores que 

pareçam, tornam-se relevantes. Creio, portanto, que a metáfora utilizada por Rampton 

(2001), para caracterizar a SI, seja bastante pertinente. O autor (2001, p.84) afirma que 

“a SI olha para os processos sociais através dos olhos da minhoca, não dos do pássaro”. 

Assim, enquanto o pássaro tem uma visão macro e mais ampla do terreno, a minhoca 

tem uma visão mais aproximada, uma visão do detalhe. 

Não estou afirmando, contudo, que não seja importante que o pesquisador tenha 

também o olhar macro para o seu objeto de estudo. No capítulo 2, inclusive, creio ter 

deixado claro o meu entendimento de que não vejo uma separação entre os níveis micro 

e macro, seguindo o pensamento foucaultiano (1988/ 2009), já que o que acontece no 

nível local não funcionaria se não se inserisse numa estratégia global. Além disso, 

apesar de serem níveis independentes, não entendo que haja uma descontinuidade entre 

eles. Acredito que a imagem que abre este capítulo, Paper Cranes for Japan, de autoria 

do artista plástico Vik Muniz, seja uma boa ilustração da interdependência dos níveis 

micro e macro tanto pela foto em si, quanto pelo motivo que levou o artista a produzir 

tal obra. Vik Muniz foi contagiado pela ideia que surgiu de uma parceria entre os 

projetos Students Rebuild e DoSomething.org, com o objetivo de colaborar com a 

reconstrução de áreas afetadas pelo tsunami que atingiu o Japão em março de 2011. Tais 

instituições incentivaram jovens ao redor do mundo a produzir e enviar pelo correio o 

                                                 
10

 Gostaria de problematizar a utilização do termo recepção. Este traz consigo a ideia de que o 

interlocutor seria um participante passivo durante a interação. Contudo, a visão de interlocutor que trago 

para este trabalho é a de negociador e coconstrutor dos alinhamentos projetados na interação.   
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tradicional origami de um Tsuru (Crane, em inglês), pássaro conhecido dos japoneses e 

comum em suas cerimônias de casamento por simbolizar sorte, longevidade e 

fidelidade. A campanha recebeu mais de 2 milhões de dobraduras e contou com a 

participação de 38 países. A partir dos origamis de Tsuru, Vik Muniz cedeu sua 

criatividade e seu tempo para criar uma grandiosa peça, a qual pode ser adquirida por 

qualquer pessoa em formato de pôster e cujo dinheiro arrecadado com as vendas é 

revertido em ajuda para a recuperação do Japão. Vemos, então, jovens de todo o mundo 

unidos em prol de uma causa local, ou seja, a reestruturação de um país após ser afetado 

por uma catástrofe natural. Sem o trabalho micro de cada um desses jovens que dobrou 

um Tsuru, não seria possível atingir o objetivo macro de arrecadar fundos para o Japão. 

Além disso, a peça criada por Vik Muniz é um enorme Tsuru, o qual surge a partir de 

milhões de pequenos origamis do pássaro. Sem os pássaros menores, não seria possível 

montar a imagem maior e sem a imagem maior, os milhares de Tsurus não teriam a 

mesma visibilidade e impacto. 

Trazendo a questão do micro e do macro de volta para os processos 

interacionais, o próprio Rampton (2001, p.84), por exemplo, afirma que uma boa visão 

de processos de estruturação local e de algumas das relações mutuamente constitutivas 

“entre ‘atividade situada’ e, por exemplo, ‘fatos demográficos’, e uma compreensão das 

posições que os participantes ocupam em processos sociais mais amplos/ mais longos/ 

mais lentos é essencial para a análise micro discursiva da SI”, que, em troca, por 

exemplo, aponta para como identidades estabelecidas podem ser reproduzidas, 

contestadas e, talvez, modificadas. Ou seja, os ganhos da pesquisa em SI, além de 

epistemológicos, podem ser políticos, pois “o olhar aproximado das interações do dia-a-

dia pode iluminar questões gerais e locais do debate social, cultural e educacional” 

(RAMPTON, 2001, p.85). Dessa forma, cabe ao pesquisador utilizar as ferramentas 

oferecidas pela SI para observar o que acontece no nível micro, sem deixar de ter em 

mente que o contexto micro observado encontra-se imbricado em um contexto mais 

amplo. 

No caso deste trabalho, especificamente, será observando o contexto micro das 

interações de sala de aula que buscarei compreender de que forma os discursos acerca 

das identidades de gênero são entextualizados pelos alunos (cf. Capítulo 2). Poderei 

observar também se esses textos, mesmo sendo colocados em outros contextos, mantém 
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o ranço da percepção de gênero tradicional como “destino”
11

 (MOITA LOPES, 2005), 

colaborando para que as performances ganhem aparência de ser, ou se haverá repetições 

diferentes, as quais abrirão uma porta para que se provoque uma descontinuidade da 

reprodução de performances identitárias normalizadas.  

Ressalto ainda que a noção de sistema de tomada de turnos (SACKS,  

SCHEGLOFF & JEFFERSON, 2003/1974), como um mecanismo chave para a 

organização estrutural da conversação, será utilizada em alguns momentos da análise 

para tornar a análise dos alinhamentos/enquadres mais clara.  Vale lembrar que o 

gerenciamento das tomadas de turno pelos interactantes é primordial no 

desenvolvimento do tópico e, consequentemente, na participação dos interlocutores no 

processo de negociação e construção de significado, visto que o tópico constitui um dos 

elementos básicos na organização da interação. O tópico, então, pode ser introduzido 

por qualquer interactante e ser objeto de aceitação, refutação ou redefinição pelos 

demais por meio de mecanismos de tomada de turno. A conversa apresenta, desse 

modo, espaço para negociação ao longo da própria sequência interacional, com a 

possibilidade de diferentes participantes reformularem e reconstruírem enquadres e 

alinhamentos. Cumpre lembrar, no entanto, que, na prática, há sempre um grau de 

assimetria em qualquer interação, o que pode imprimir a diferentes eventos de fala 

distintas configurações de trocas de turno, de acordo com os papéis institucionais, 

relações de poder e conhecimento entre os interlocutores. 

Com as contribuições apresentadas acima, pode-se entender que as inferências 

dos falantes são contextualmente situadas, centradas, e que o sentido da interação é 

coconstruído por seus participantes. Dessa forma, apreende-se que, na interação, os 

indivíduos estão sempre significando e (re)significando  suas identidades,  pois   é   na 

interação que elas emergem.  

Neste capítulo, refleti acerca de construtos teóricos advindos da Sociolinguística 

Interacional e que serão mobilizados durante a análise de dados, os quais foram gerados 

em minha sala de aula de língua inglesa. Antes de passar à análise dos dados à luz dos 

pressupostos teóricos elencados neste capítulo, traço um panorama da metodologia e do 

contexto de pesquisa, assim como dos participantes envolvidos neste estudo.  

 

 

                                                 
11

 Em outras palavras, como algo inato, que existiria na consciência dos sujeitos desde o nascimento.  
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5. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

 
(...) o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas — mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a 

vida me ensinou. Isso que me alegra, montão (Guimarães Rosa, 1956, Grande Sertão: Veredas). 

 

 

 O paradigma positivista formou o ideal científico e não só pautou como ainda 

pauta pesquisas nas áreas das Ciências Naturais e das Ciências Sociais e Humanas. Para 

tal paradigma, há uma realidade que é exterior ao sujeito, a qual pode ser conhecida 

objetivamente, através de relações de causa e efeito. Além disso, essa realidade pode ser 

padronizada e tornar-se uma causa observável. O modelo de investigação positivista 

baseia-se na crença da existência da objetividade, não leva em conta o contexto 

histórico e social dos participantes e generaliza os dados obtidos.  

Contudo, como vimos até aqui, através da fundamentação teórica tecida para 

este estudo, não pressuponho que haja uma separação entre realidade e sujeito, mas sim 

que participamos ativamente da construção da realidade em que estamos inseridos 

através da/na linguagem. Nessa perspectiva da linguagem como ação (cf. Capítulo 2), os 

participantes envolvidos na construção do significado estão agindo no mundo social e 

construindo sua realidade social bem como se construindo enquanto sujeitos desse 

mundo social (MOITA LOPES, 1996). Além disso, a construção social do significado 

está vinculada a momentos socio-históricos específicos, o que torna o contexto uma 

questão teórica e metodológica importante para que possamos desenvolver um estudo 

crítico da linguagem (cf. Capítulo 2).  

Diante do exposto, creio que a concepção de pesquisa que mais se alinha com as 

crenças que embasam este estudo é aquela que faz parte da tradição de pesquisa 

interpretativista. Segundo essa tradição, não é possível refletirmos acerca da existência 

do mundo social independentemente de nós mesmos. Ademais, a tradição 

interpretativista não está preocupada em padronizar fatos do mundo social e chegar a 

uma verdade única e definitiva. Pelo contrário, ela altera a própria noção do que seja 

verdade, “a qual passa a ser o resultado momentâneo da negociação de sentidos numa 

comunidade científica, negociação esta que é intersubjetiva e discursiva” (DE 

GRANDE, 2011). Assim, o foco da pesquisa interpretativista não se situa num produto 

padronizado, mas nos processos de construção do conhecimento.  

Seguindo essa linha, acredito que o meu papel como pesquisadora 

interpretativista é apresentar, ao final deste trabalho, “ganhos epistêmicos” 
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(CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p.35). Não almejo, portanto, oferecer 

soluções e respostas prontas e acabadas, mas “ajudar a elucidar fundamentos, com o 

objetivo de que aqueles engajados em uma prática social procurem as mudanças 

almejadas” (CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH, 1999, p.35). 

Além disso, na pesquisa interpretativista, o pesquisador é também um 

participante, ou seja, parte integrante da pesquisa e “sua compreensão se constrói a 

partir do lugar socio-histórico no qual se situa e depende das relações intersubjetivas 

que estabelece com os sujeitos com quem pesquisa [...] Disso resulta que pesquisador e 

pesquisado têm oportunidade para refletir, aprender e ressignificar-se no processo de 

pesquisa” (FREITAS, 1997, p.27, 28). Isto é possível, pois, como afirma Guimarães 

Rosa (1956), citado na epígrafe deste capítulo, “as pessoas não estão sempre iguais, 

ainda não foram terminadas”. E eu acrescentaria que elas nunca serão, mas estão sempre 

num processo de vir a ser. 

Como não poderia ser diferente, já que não acredito na separação entre sujeito e 

realidade, “o pesquisador traz para o estudo sua visão de mundo: os seus interesses, as 

suas experiências e o seu conhecimento acumulado” (ALVES, 1991, p.51). Nessa 

perspectiva, não há pesquisa nem pesquisador que possam ser considerados neutros. Em 

relação à pesquisa, não é nem ao menos possível dar-lhe um ar de neutralidade, 

estabelecendo hipóteses ou categorias a priori, uma vez que cada contexto é único e 

particular. Consequentemente, os fenômenos que ocorrem ali também são únicos e 

particulares, impedindo generalizações. Em relação ao pesquisador, não há como este se 

afastar do conhecimento que está sendo produzido, uma vez que ele participa dessa 

produção, nem como deixar de registrar em seu trabalho sua visão de mundo e suas 

impressões acerca do que acontece no contexto de pesquisa. O pesquisador também é 

um membro de uma sociedade e de uma cultura, o que afeta diretamente o modo como 

ele vê o mundo (HUGHES, 1983) e, consequentemente, a forma como irá interpretar os 

dados.  Dessa forma, entrelaçando o que acabei de expor com a teoria 

socioconstrucionista (cf. Capítulo 2), a qual é fio condutor deste trabalho, devemos 

levar em conta que são as teorizações sobre o mundo que dão forma e sentido a esse 

mundo. Assim, não se deve tentar separar o objeto de estudo de nossas pesquisas das 

teorias e discursos que o constroem.  

Além disso, como dito acima, a compreensão do pesquisador depende das 

relações que ele estabelece com os sujeitos investigados. Considerar as pessoas 

investigadas como sujeitos significa tirá-las de uma posição de passividade e colocá-las 
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como coparticipantes do processo de pesquisa, uma vez que entendemos que são 

capazes de construir conhecimento acerca de suas realidades. O significado, portanto, 

passa a ser entendido como uma construção coletiva. De acordo com Moita Lopes 

(1994, p.331), “não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo social caso 

pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo social é tomado como 

existindo na dependência do homem”.  

Em consonância com o que Moita Lopes (1994) afirma, um dos objetivos da 

pesquisa interpretativista de cunho etnográfico é, justamente, “(...) esmiuçar como as 

pessoas constroem o mundo à sua volta (...)” (ANGROSINO, 2009, p. 8). Por isso, com 

o intuito de fazer dialogar o individual e o social, creio ser profícuo adotar, dentro da 

pesquisa interpretativista, um viés etnográfico de observação participante como 

metodologia de pesquisa.  

 

5.1. Pesquisa etnográfica e observação participante  

 

De acordo com Hammersley e Atkinson (1995), a pesquisa interpretativista de 

cunho etnográfico busca, de maneira geral, compreender a complexa rede de interações 

que constitui a experiência humana diária. O etnógrafo, portanto, é aquele que executa a 

sua própria pesquisa de campo através da observação direta, de modo que o trabalho de 

campo é a fonte de sua pesquisa (LAPLANTINE, 2003). 

Segundo Sato e Souza (2001), a etnografia é um método de pesquisa social por 

excelência e, dentro de uma concepção naturalista, é entendida como um método que 

entende que qualquer descrição do comportamento humano requer a compreensão dos 

significados locais para descrevê-lo. Assim, o etnógrafo Malinowski (1884 – 1942), ao 

tentar entender como determinada sociedade funcionava no momento da observação, 

colocou em prática a observação participante, que, para o estudioso, seria uma maneira 

de conhecer determinada sociedade no seu contexto microssociológico, a partir da 

relação com o todo social. Em outras palavras, a observação participante, instrumento 

metodológico da etnografia, desloca o foco das macroanálises para as relações 

cotidianas, mas sempre buscando observar a integração do individual com o social. Ou 

seja, “através de sua face local, resgata aspectos da história particular dos seres 

humanos e de sua relação com determinantes sociais e culturais que os cercam” (SATO 

& SOUZA, 2001, p. 2).  
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A observação participante busca, ainda, descrever os significados de ações e 

interações, segundo o olhar de seus atores, inclusive do pesquisador, indo além da 

descrição de situações, ambientes, pessoas ou da mera reprodução de seus discursos, 

depoimentos e ações realizando, por conseguinte, uma descrição interpretativa, 

justificando-se a afirmação de que a realização da investigação etnográfica exige 

sensibilidade e rigor.  

Em relação ao rigor, Mathie e Carnozzi (2005) chamam a atenção para a questão 

da credibilidade das análises. Segundo os autores, a credibilidade deve estar pautada no 

diálogo entre as análises e os princípios teóricos aos quais o pesquisador se subscreve.  

Além disso, o pesquisador deve mostrar nos dados, evidências para as análises 

encaminhadas, além de reconhecer que as conclusões as quais chega ao final de sua 

pesquisa não são definitivas, mas algumas entre outras possíveis, ciente de que outras 

interpretações podem ser feitas a partir dos seus mesmos dados.  

No contexto da observação participante, o pesquisador pode optar por ser um 

observador privilegiado do grupo, não fazendo parte das atividades, ou pode atuar como 

membro em todas as atividades do grupo. No meu caso, fui o segundo tipo de 

pesquisador, já que eu era professora do grupo investigado e a pesquisa ocorreu na 

minha própria sala de aula. Dessa forma, eu, professora-pesquisadora participei 

ativamente no contexto pesquisado com o objetivo de compreender os significados das 

ações e dos comportamentos dos sujeitos que viviam e se relacionavam naquele 

ambiente.  

Podemos dizer, portanto, que a lógica de investigação da etnografia orienta-se 

por uma perspectiva êmica, por meio da qual o pesquisador se insere na comunidade 

investigada, tornando-se membro dela (RODRIGUES, 2007). Ademais, mesmo o 

estudo etnográfico investigando um fenômeno particular, ele não deixa de abarcar a 

totalidade maior na qual está inserido e com a qual se relaciona. Dessa forma, a 

pesquisa de campo é complementada com informações relativas a outras ordens sociais 

e buscam-se interpretações a partir de elementos externos à situação particular (SATO 

& SOUZA, 2001). A investigação envolve observação criteriosa e detalhada tendo 

como foco a fala e a interpretação dos sujeitos participantes da investigação, ao mesmo 

tempo em que envolve uma visão holística de todo o entorno sociocultural no qual os 

sujeitos e suas ações se circunscrevem. Assim os resultados da pesquisa são 

interpretados com referência ao grupo ou cenário, conforme as interações no contexto 

social e cultural e a partir do olhar dos sujeitos participantes da pesquisa. 



88 

 

Podemos, portanto, caracterizar a pesquisa etnográfica como uma atividade 

prática que segue alguns procedimentos que facilitam o andamento da investigação. Isso 

não significa dizer, contudo, que fazer etnografia é o mesmo que seguir uma receita, 

uma vez que hipóteses e perguntas podem surgir ao longo do processo da pesquisa de 

campo e da interação do pesquisador com os demais participantes. Os procedimentos 

típicos dessa abordagem são elaborar questões pertinentes para serem investigadas, 

saber identificar um grupo para estudar tais questões, apresentar a proposta de pesquisa 

ao grupo para que se tenha o consentimento e colaboração de todos, realizar a 

observação participante, redigir notas de campo, fazer uma investigação aprofundada 

dos eventos sociais e culturais da comunidade observada, realizar entrevistas e escrever 

o relatório etnográfico. É uma forma de investigação que envolve um período de 

observação, visando entender e validar os significados das ações, a partir da descrição, 

análise e interpretação dos dados.  

Diante do exposto, vejo como pertinente caracterizar esta pesquisa como de 

cunho etnográfico, uma vez que abordo aspectos particulares de práticas sociais do 

grupo pesquisado, fazendo uso de alguns instrumentos etnográficos para geração e 

triangulação dos dados, como mostrarei a seguir.  

 

 

5.2. Instrumentos de pesquisa 

 

Acredito que a escolha de diferentes instrumentos de pesquisa deu-me acesso a 

diferentes pontos de vista sobre a questão investigada e aos significados construídos 

pelos participantes dentro da sala de aula. Além disso, os instrumentos nos permitem 

fazer uma triangulação das perspectivas dos sujeitos investigados (HUBBARD & 

POWER, 1993). Na pesquisa de base interpretativista, os instrumentos deixam de ser 

vistos como um fim em si mesmo para se tornar uma ferramenta interativa entre os 

sujeitos envolvidos. 

Para este trabalho, utilizei como instrumentos de pesquisa as notas de campo, ou 

seja, as anotações de todas as informações que chamaram atenção no contexto da sala 

de aula de inglês e que estavam relacionadas às perguntas de pesquisa. Spradley (1980) 

afirma que tudo que o etnógrafo vê e registra é influenciado pelas perguntas de 

pesquisa. 
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 As notas de campo têm sido importantes na análise dos dados, pois, como bem 

afirma Erickson (1986, p.56), devemos estar atentos à “invisibilidade da vida cotidiana” 

e as notas sinalizam, justamente, minhas percepções de determinados momentos das 

interações que não seriam possíveis de serem capturados através das imagens, além de 

serem uma espécie de primeiro momento da análise dos dados. Algumas anotações que 

fiz e que pareciam sem importância, depois de algum tempo, começaram a fazer sentido 

e têm me ajudado a reconstruir certos momentos das interações. 

Também utilizei gravações em áudio e vídeo. As gravações não só em áudio, 

mas também em vídeo, foram importantes, pois ampliaram minhas possibilidades de 

análise e interpretação dos dados, uma vez que pude considerar os aspectos verbais e 

não verbais das interações.  Além disso, segundo Hubbard e Power (1993, p.68), esses 

recursos permitem que o pesquisador tenha acesso aos dados armazenados (gravados) a 

qualquer momento e quando for necessário, permitindo uma reflexão mais apurada e 

posterior ao momento. Para Erickson (1992, p.207), apesar da gravação em áudio e 

vídeo ser mais completa do que as notas de campo do pesquisador, ainda assim, é um 

documento incompleto do que, de fato, ocorreu, já que, onde colocar a câmera e o que 

gravar e como gravar são escolhas feitas pelo pesquisador. Essas escolhas não são 

neutras e o pesquisador deve estar consciente das mesmas.  

Como exemplo dessas escolhas, posso citar o fato de ter optado por ter uma 

pessoa, no caso, minha colega de trabalho, fazendo a filmagem. Erickson (1992) sugere 

que a câmera fique relativamente parada, sobre um tripé e que englobe todos os 

participantes da interação. Várias tentativas foram feitas para que isso fosse possível. 

Antes das aulas que, de fato, deveriam ser filmadas, levei a câmera para a escola e 

registrei diversos encontros meus com a turma do 2º ano de Enfermagem, a qual foi o 

foco deste estudo, como mostrarei a seguir. Segundo Erickson (1992), é importante que 

os alunos se acostumem com o aparato em sala de aula, além de ser crucial para que o 

pesquisador possa avaliar o melhor posicionamento do equipamento. No entanto, em 

nenhuma posição que a câmera fora colocada, foi possível englobar todos os 

participantes. Muitos ficaram fora do enquadre do equipamento. O ideal para solucionar 

esse problema seria a presença de duas câmeras, mas isso não foi possível. Assim, ainda 

seguindo os conselhos de Erickson (1992, p.215), muitas vezes, precisamos perder de 

um lado, para ganhar de outro. Para enquadrar todos no ângulo da câmera, precisaria 

colocar os alunos sentados de maneira tradicional, ou seja, em fileiras, uns sentados 

atrás dos outros. Tomando essa atitude, perderia todo o contato visual entre os alunos, 
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além de dificultar a interação entre eles. Então, para ganhar neste aspecto, optei por 

convidar outra professora para fazer as filmagens.  

Vale ressaltar que, antes de as gravações serem iniciadas, obtive consentimento
12

 

de todos os participantes, inclusive dos responsáveis pelos menores de idade, e da 

direção da escola, representada pelas figuras do diretor e do gerente acadêmico. Além 

disso, na transcrição dos dados, os participantes tiveram seus nomes trocados por 

pseudônimos com o objetivo de resguardar os direitos dos alunos envolvidos. Segundo 

Celani (2005, p.110), em seu texto sobre questões de ética na pesquisa, a proteção dos 

participantes é primordial e, para isso,  

 
é indispensável o consentimento informado, esclarecido, na forma de diálogo 

contínuo e reafirmação de consentimento ao longo da pesquisa. Esse diálogo 

possibilitará ao pesquisador certificar-se de que os participantes entenderam os 

objetivos da pesquisa, seu papel como participantes, ao mesmo tempo que 

deixa clara a esses a liberdade que têm de desistir de sua participação a 

qualquer momento. A preocupação do pesquisador deve ser sempre a de evitar 

danos e prejuízos a todos os participantes a todo custo, salvaguardando 

direitos, interesses e suscetibilidades. 

 

  

 Ainda em relação à troca dos nomes dos participantes, segundo Schegloff 

(1999), não há consenso entre os autores acerca de qual seria a melhor maneira de fazê-

la. Há autores que preferem utilizar as letras do alfabeto (“A”, “B”, “C”), argumentando 

evitar a “imposição prévia de categorias interacionais, institucionais ou de gênero aos 

participantes” (LODER, 2008, p.147). Outros preferem utilizar categorias institucionais 

como, por exemplo, professor/ aluno ou médico/ paciente. Nesta pesquisa, optei por 

fazer uso de pseudônimos. De acordo com Loder (2008, p.149), “essa prática, por um 

lado, não anonimiza os participantes (como o uso de letras), e, por outro lado, evita a 

imposição de categorias a priori dos participantes” (grifo da autora). Contudo, outra 

categoria vem à tona quando optamos por utilizar nomes masculinos e femininos: a de 

gênero. Ainda assim, concordo com os autores que são favoráveis à utilização dos 

nomes próprios (SCHEGLOFF, 1999; GARCEZ 2002). Segundo eles, há, geralmente, 

diferenças entre os timbres masculino e feminino. Ademais, vale ressaltar que, além das 

diferenças de timbres, os pseudônimos foram dados respeitando a maneira como os 

alunos se descreveram no início das gravações (cf. 5.3.2). Em suma, em nenhum 

momento tive a intenção de atribuir a priori as identidades de gênero.  

                                                 
12

 Uma cópia do formulário que solicita a autorização dos responsáveis para que os alunos participassem 

deste trabalho encontra-se no Anexo 6. 
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A transcrição dos dados gerados foi feita com base no modelo Jefferson
13

, 

discutido em Loder (2008). A transcrição tem por objetivo representar, em meio escrito, 

as gravações em áudio e vídeo. No entanto, alinho-me à Loder (2008, p.132), quando a 

autora afirma que,  

 
além de não ser neutra, qualquer transcrição também nunca é completa, ou 

seja, nunca abarca a totalidade de fenômenos de diversas ordens que estão em 

jogo na situação de uso da linguagem que foi registrada (mesmo que apenas em 

áudio). Sempre é possível detalhar mais ou menos uma transcrição, 

dependendo do(s) fenômenos(s) que se quer analisar. Portanto, transcrever é 

um processo necessariamente seletivo (grifos da autora). 

 

Assim, a opção pelo modelo Jefferson deu-se por considerá-lo satisfatório às 

minhas motivações teóricas e analíticas, além de ser um modelo internacionalmente 

utilizado e reconhecido.  

A seguir, passo a descrever o contexto de pesquisa e seus participantes. 

 

5.3. Contexto e sujeitos de pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi realizada no ano de 2010 em uma escola técnica federal, 

localizada na baixada fluminense, mais especificamente, no município de Nova Iguaçu. 

Ingressei na instituição em 2005, através de concurso público, e o ingresso dos discentes 

para essa instituição de ensino acontece da mesma forma.  

A cada ano, 70 vagas são disponibilizadas para cada um dos 4 cursos técnicos 

oferecidos pela instituição (Telecomunicações, Informática, Eletromecânica e 

Enfermagem). Dessas 70 vagas, apenas as 35 primeiras dão o direito ao aluno de cursar 

os ensinos médio e técnico na escola. Os demais podem cursar somente o ensino 

técnico. Diante do rígido processo de seleção ao qual são submetidos, os alunos 

aprovados costumam ter um bom nível intelectual. Além disso, todos os professores dos 

Ensinos Médio e Superior e a maioria dos do Ensino Técnico trabalham num regime de 

40 horas com dedicação exclusiva
14

. Dessa forma, os professores têm mais tempo para 

continuarem se especializando através de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

Além disso, o plano de carreira e cargos do magistério federal incentiva a formação 

                                                 
13

 As convenções de transcrição encontram-se no Anexo 1. 

14
 Alguns professores do curso técnico de Enfermagem trabalham em um regime de 20 horas. 
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continuada, uma vez que, após a conclusão de cursos de pós-graduação, os docentes 

podem progredir na carreira e passam a ganhar uma retribuição por titulação.  

 Em 2010, a escola possuía 1116 alunos
15

 cursando os ensinos médio (392 

alunos) e técnico (724 alunos) e 506 cursando as graduações em Engenharia de 

Produção e em Engenharia Industrial de Controle e Automação. O curso técnico com o 

maior quantitativo de alunos era o de Enfermagem (207 alunos), seguido pelos cursos 

de Eletromecânica (187 alunos), Informática (169 alunos) e Telecomunicações (161 

alunos).  

 Em relação ao ensino da Língua Inglesa, este passou por algumas mudanças ao 

longo dos anos. Em 2005, ano em que ingressei, a escola contava com apenas uma 

professora de inglês, a qual pediu transferência para outro campus quando eu e outra 

colega ingressamos. Nesse momento, o objetivo do ensino de língua inglesa era 

enfatizar o desenvolvimento da leitura. Era adotada uma abordagem instrumental e os 

alunos faziam uso de um livro didático. Nos anos seguintes, demos prosseguimento ao 

trabalho que vinha sendo desenvolvido, contudo, passamos a utilizar outros tipos de 

materiais didáticos, principalmente, uma apostila que havia sido desenvolvida por mim, 

por minha colega de trabalho e por professoras que trabalhavam em outro campus da 

instituição. Os textos que serviam como base para as aulas pertenciam a diversos 

gêneros textuais, mas sempre foi um problema incluir textos relacionados a assuntos dos 

cursos técnicos. Os professores das disciplinas do ensino profissionalizante pediam que 

nós auxiliássemos suas aulas trabalhando com textos técnicos, mas, devido ao fato de 

grande parte das turmas ter evadido dos cursos técnicos, ficava difícil esse tipo de 

trabalho, já que, num único grupo, havia alunos que cursavam apenas o médio e outros 

que cursavam o médio e o técnico. Por outro lado, eram raros os professores que 

ajudavam com textos das áreas profissionalizantes e se mostravam solícitos a colaborar 

com o nosso trabalho. Por um bom tempo, não foi fácil administrar esse conflito de 

interesses.  

 Em 2008, quando os alunos das primeiras turmas da escola começaram a ir para 

o campo de estágio, percebemos que saber falar inglês era um requisito para a obtenção 

de boas vagas. Alguns alunos retornavam à escola pedindo que os preparássemos para 

entrevistas e processos seletivos que se dariam em língua inglesa. Eu e a outra 

                                                 
15

 Números obtidos na secretaria da escola.  
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professora já tínhamos o conhecimento de que eram poucos os alunos da instituição que 

tinham alguma prática oral do idioma, uma vez que, ao início de cada ano, os alunos 

preenchiam um questionário falando um pouco de si, dos conhecimentos prévios que 

tinham da língua e de suas expectativas em relação ao ensino do inglês na escola.  

 Diante da demanda do mercado de trabalho e do interesse dos alunos 

demonstrado nos questionários de análise de necessidades, eu e a outra professora 

decidimos que, além do trabalho com a leitura que já vinha sendo feito, incluiríamos, 

nas nossas aulas, o trabalho com a comunicação oral, com a compreensão oral e com a 

prática escrita
16

. Vale ressaltar que, em consonância com as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (OCEM) (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias/ Secretaria de 

Educação Básica, 2006, p.119), também acredito que  

 
a proposta de ensino de Línguas Estrangeiras para o nível médio não deve 

restringir-se ao mercado, lembrando seu caráter educativo, de formação de 

alunos (indivíduos, cidadãos). Mas, ao mesmo tempo, ela não deve 

negligenciar o mercado de trabalho, e que muitos dos alunos que concluem 

esse nível de escolaridade saem em busca de trabalho.  

 

 Creio que, no caso dos alunos de uma escola técnica, a entrada no mercado de 

trabalho é quase
17

 que obrigatória após o término do Ensino Médio/ Técnico, uma vez 

que o cumprimento das horas de estágio é uma condição para a obtenção do diploma de 

conclusão.  

Contudo, seria complicado incluirmos a comunicação oral, por exemplo, em 

turmas com 40 ou mais alunos. Mais ainda, não seria possível desenvolver esse trabalho 

com apenas 2 profissionais. Sendo assim, elaboramos um projeto que consistia na 

                                                 
16

 Assim como fazem as OCEM (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias/ Secretaria de Educação 

Básica, 2006, p.110), também opto por manter a terminologia comunicação oral, leitura e prática escrita, 

fazendo a ressalva que “esses termos precisam ser entendidos não como partes conceituais da concepção 

anterior de quatro habilidades numa visão de linguagem como totalidade homogênea, mas sim na visão 

alternativa de heterogeneidades abertas e socioculturalmente contextualizadas”.  

 
17

 Digo “quase”, pois, em 2010, os alunos que ingressavam nas escolas técnicas federais para cursar os 

ensinos médio e técnico possuíam duas matrículas, uma para cada curso. Dessa forma, durante o percurso 

escolar, os alunos podiam trancar o ensino técnico e continuar cursando o médio, por exemplo. Contudo, 

a partir de 2013, o ensino profissionalizante passou a ser oferecido de forma integrada ao ensino médio. 

Grabowski (2006, p.5) explica essa mudança ao afirmar que “esta proposta está prevista e regulamentada 

por meio do Decreto n. 5.154/04 e do Parecer n.39/04-CEB/CNE, que revogou e substituiu o Decreto n. 

2.208/97. Ao contrário do que previa e fomentava o decreto de 1997, ou seja, cursos e currículos de 

Ensino Médio separados e independentes de cursos e currículos de Educação Profissional (ensino 

técnico), o atual decreto recoloca a possibilidade da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio e o Ensino Médio de forma integrada, num mesmo curso, com currículo próprio, articulado 

organicamente e estruturado enquanto uma proposta de totalidade de proposta de formação”. Em suma, 
os alunos que ingressaram a partir de 2013 têm uma matrícula única, não podendo mais trancar apenas 

um dos cursos durante a trajetória escolar. 
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construção de duas salas específicas para o ensino de idiomas, que contassem com um 

bom equipamento de som, computador e quadro interativo. Além disso, pedimos a 

contratação de, pelo menos, mais um(a) professor(a). A direção da escola atendeu aos 

nossos pedidos e, em 2009, demos início a um trabalho diferente do que vinha sendo 

feito até então.  

A qualidade do novo espaço de aula tem nos proporcionado meios para trabalhar 

com diferentes mídias. Além disso, na nova configuração espacial da sala de aula, os 

alunos ficam sentados em um semicírculo, o que permite com que eles se olhem, 

facilitando a interação.  

A partir de então, ao ingressar na escola, cada turma é dividida em duas, 

seguindo a ordem da própria lista de presença, e cada uma das partes fica sob a 

responsabilidade de um professor. Assim, cada professor deve dar conta de, 

aproximadamente, 20 alunos.  

Em relação ao material didático, em 2010, fazíamos uso de um livro comprado
18

 

e fornecido pela escola no sistema de empréstimo, ou seja, ao final do ano letivo, os 

alunos deveriam retornar o livro para a instituição para que os colegas do ano seguinte 

pudessem utilizá-lo. Embora o material adotado fosse de qualidade, entendo que, em 

alguns momentos, o livro não ajudava a promover um engajamento discursivo mais 

crítico
19

 com os alunos, deixando de lado a dimensão socio-histórica do uso da 

linguagem por sujeitos situados socialmente e que estabelecem relações de poder entre 

si (FAIRCLOUGH, 2001). Dessa forma, sempre julguei importante a utilização de 

outras práticas discursivas em sala de aula que fossem capazes de engajar os alunos em 

um processo de reflexão e, até mesmo, de (re)construção de suas visões de mundo e de 

suas identidades sociais. Acredito que essa ressalva seja pertinente, uma vez que, na 

análise de dados que passo a apresentar a partir do próximo capítulo, as discussões e 

                                                 
18

 Em 2010, o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio do MEC não distribuía livros 

de Língua Estrangeira. Tal distribuição ocorreu, pela primeira vez, em 2012.  

19
 Entendo o termo “crítico” em consonância com a definição oferecida por Fairclough (2001, p.9), o qual 

assevera que “‘crítico’ implica mostrar conexões e causas que estão escondidos; também implica 

intervenção, por exemplo, fornecendo recursos para aqueles que possam se encontrar em desvantagem 

frente às mudanças”. Contudo, acho importante fazer a ressalva de que, como professora, não estou 

comprometida em desvelar significados supostamente escusos, mas em construir significados junto com 

os alunos.  
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atividades realizadas partiram de textos que não estavam presentes no livro didático 

utilizado, mas foram levados por mim para a sala de aula.  

Minha seleção de materiais extras, tanto para as aulas que fizeram parte deste 

estudo quanto para as demais, sempre ocorreu pensando em temas da atualidade, que 

tinham a ver com a realidade dos alunos e que colaboravam, de alguma forma, para o 

desenvolvimento crítico do grupo. Procurava observar, também, assuntos e temas que 

costumavam permear o próprio ambiente escolar para levar para as discussões de sala 

de aula. Um exemplo de assunto que fazia parte da rotina escolar na época e que levei 

para as discussões de sala de aula foi a questão da integração dos ensinos médio e 

técnico (cf. nota de rodapé nº 17). Quando esse tema começou a vir à baila, nos anos de 

2009 e 2010, gerando incertezas em alunos e professores de como essa integração seria 

feita e de que rumos o ensino na escola iria tomar, levei textos que mostravam como o 

ensino profissionalizante se dava em outros países do mundo. Além disso, pude ouvir 

dos alunos, não só dos que fazem parte desta pesquisa, mas dos que pertenciam a outras 

turmas da escola, o que não estava bom no ensino que eles tinham, que mudanças eles 

gostariam de ver e o porquê de muito saírem da escola sem a formação profissional. Em 

2011 e 2012, levei os relatos das conversas sobre esses textos para as discussões no 

Grupo de Trabalho sobre a integração do ensino do qual fiz parte e elas nos ajudaram a 

refletir acerca desse novo caminho.  

A própria ideia para esta pesquisa surgiu a partir de um tema que circulava no 

ambiente escolar e que vi como sendo pertinente para que fosse discutido em minha sala 

de aula: a questão das identidades sociais de gênero e sexualidade. De acordo com 

Blommaert (2005, p.65), como já mencionado no Capítulo 2, “algumas coisas só podem 

ser ditas em certos momentos, sob certas condições e, portanto, só podem ser 

pesquisadas em certos momentos, sob certas condições”. Sendo assim, passo a 

responder, a partir de agora, a pergunta sugerida pelo próprio Blommaert (2005) “por 

que investigamos isso agora?”, a qual irá ajudar a entender o porquê de se levar 

questões referentes às identidades sociais de gênero e sexualidade para dentro da sala de 

aula de inglês de uma turma de ensino médio/ técnico em Enfermagem.  

De certa forma, tal pergunta fora respondida parcialmente na introdução deste 

trabalho. Como dito anteriormente, o curso de Enfermagem é o único da área de saúde 

dentro da instituição e possuiu características bem específicas. O corpo discente e o 
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docente
20

 são formados majoritariamente por mulheres. Tal fato já causa certo 

estranhamento aos demais cursos, uma vez que boa parte do corpo docente da 

instituição é formado por homens. Em relação ao corpo discente, os demais cursos 

apresentam números equilibrados de alunos e alunas. A situação que acabo de apontar 

gera uma série de comentários preconceituosos acerca das identidades sociais de gênero 

e sexualidade no curso técnico de Enfermagem, como também já relatados na 

Introdução.  

Os discursos que circulam acerca dos meninos e meninas de Enfermagem são 

norteados por avaliações negativas do senso comum que orientam uma perspectiva 

essencialista na definição do masculino e do feminino. Estão ainda amparados no 

binômio masculino x feminino que orienta definições biologizantes e estereotipadas de 

valores e comportamentos de homens e mulheres.  

Creio que, quando são professores que fazem circular esses discursos, eles 

podem ter consequências ainda piores, uma vez que os alunos, muitas vezes, espelham-

se nas atitudes desses profissionais. Além disso, os professores, dentro da instituição 

escolar, exercem mais poder (FOUCAULT, 1988/ 2009) e têm grande influência na 

formação de opinião dos discentes. Devido a essas relações de poder e, 

consequentemente, à hierarquia que se estabelece entre professores e alunos, é difícil 

ver um aluno contestando algo que o professor diz. Dessa forma, mesmo que os 

comentários preconceituosos assumam o tom da brincadeira e estejam travestidos de 

uma aparente inocência, quando repetidos inúmeras vezes, especialmente por 

professores, podem ganhar estabilidade de sentido. E é aí que percebemos claramente o 

que Foucault (1988/ 2009) quis dizer quando afirma que todos nós somos 

coparticipantes das relações de poder e que o poder está em e provém de todos os 

lugares. O riso, resultado dessas aparentes brincadeiras acerca das identidades de gênero 

e sexualidade, é a aprovação pública que cossustenta e chancela as práxis linguísticas 

preconceituosas como operatórias. Vale ressaltar que, muitos desses comentários, 

mesmo sendo bastante ofensivos aos alunos de Enfermagem, como veremos no próximo 

capítulo, também provocam risada nesses alunos que, posteriormente, passarão a repeti-

los. Assim, percebemos que os próprios alunos de Enfermagem cossustentam e repetem 

performances de gênero que degradam mulheres e homens e ajudam a naturalizá-las.  

                                                 
20

 O corpo docente, atualmente, é formado apenas por professoras mulheres. Desde 2004, apenas um 

professor homem constituiu a equipe de Enfermagem, o qual pediu exoneração em 2010. 



97 

 

Há, ainda, dois episódios protagonizados por professores que merecem a nossa 

atenção. Creio que os significados que as pessoas constroem quando agem nas práticas 

discursivas são “reveladores de como compreendem o mundo a sua volta, a si mesmas e 

os outros como participantes desse mundo” (MOITA LOPES, 2002, p.198). No 

contexto institucional, os significados construídos possibilitam, então, entender como os 

professores, nesse caso, veem esse contexto, a si mesmos e os outros nas práticas sociais 

desenvolvidas ali.  

O primeiro episódio foi quando ouvi um de meus colegas comentar, após notar 

que eu e uma professora de Enfermagem escrevíamos de caneta cor-de-rosa, que nossas 

disciplinas eram “perfumaria”, como se fosse possível rotular duas áreas de ensino 

sérias e a capacidade de seus profissionais pela cor da caneta que usam. No entanto, ao 

refletir acerca do comentário, notei que a fala desse professor traz em si uma marca 

simbólica, perpetuada há anos, de que a cor rosa sempre aparece associada às mulheres. 

Ao rosa, também são atribuídas marcas de romantismo, futilidade e fragilidade, 

características essas que, segundo o senso comum, pertencem às mulheres e que 

emergem da expressão “perfumaria”.  

O segundo episódio foi ouvir de outro colega que o curso de Enfermagem não 

deveria ter sido criado na instituição onde trabalhamos, pois nada tem a ver com o 

“perfil” da escola pelo Brasil, já que está é uma instituição que oferece cursos nas áreas 

chamadas de exatas. No entanto, um dos dirigentes da instituição, ao rebater a crítica 

feita pelo colega, afirmou que o curso de Enfermagem “atendia a demanda da região”, 

ou seja, da Baixada Fluminense, já que o curso atrai pessoas de menor poder aquisitivo, 

o que seria uma característica daquela população, além de haver um hospital público de 

grande porte bem próximo à escola. Nesse caso, podemos observar a construção de mais 

um preconceito associado ao curso de Enfermagem: o preconceito de classe.  

Tomando o que fora relatado até aqui e tendo em mente que “nossas construções 

devem objetivar uma vida melhor” (FABRÍCIO, 2006, p.62), creio ser importante 

discutir de que maneira as identidades de gênero e sexualidade construídas nas 

interações dentro do espaço escolar ajudam também a construir as identidades de 

profissional de Enfermagem. É preciso trazer à tona os estigmas que são gerados em 

relação à profissão e debatê-los para que formemos profissionais/ cidadãos críticos, 

mais bem preparados e cientes de sua capacidade de atuação independente de qualquer 

rótulo.  
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Para realizar esta pesquisa, portanto, escolhi minha turma de 2º ano que cursava 

os ensinos médio e técnico em Enfermagem. Na verdade, a referida turma possuía duas 

professoras. Como já relatado anteriormente, as turmas eram divididas e apenas uma 

parte estava sob minha responsabilidade. Contudo, para a realização deste trabalho, 

unifiquei a turma durante um bimestre. Eu passei a ministrar todas as aulas enquanto a 

outra professora, gentilmente, fazia as filmagens para mim. A decisão de unificar a 

turma se deu por dois motivos: primeiramente, gostaria de dar voz a todos os alunos. 

Apesar de eles estarem separados na aula de inglês, eles faziam parte de um único 

grupo. Quando apresentei a proposta da pesquisa para eles, todos ficaram entusiasmados 

e se sentiram especiais por terem sido escolhidos para participar. Diante de tamanha 

receptividade, não seria justo de minha parte demonstrar interesse apenas ao que os 

meus alunos tinham a dizer. Em segundo lugar, precisava que a professora da outra 

parte da turma fizesse as filmagens para mim. Assim, eu ter assumido ambos os grupos 

permitiu com que ela ficasse livre para me ajudar com as gravações.  

O interesse pelo 2º ano do ensino médio se deu, em primeiro lugar, pelo perfil 

participativo e receptivo do grupo a quaisquer temas ou atividades que fossem 

propostos. Soma-se a isso o fato deles já conhecerem bem o funcionamento da escola, 

sua estrutura, seus profissionais e sua direção.  

Para levar a efeito a análise de dados, as gravações ocorreram ao longo do 3º 

bimestre de 2010. O 3º bimestre ocorreu entre os meses de agosto e setembro, era 

composto de 9 aulas, mas nem todas elas foram utilizadas para esta pesquisa. Cada aula 

consistia de 2 tempos geminados de 50 minutos cada, das 7h e 20 min às 9h, uma vez 

por semana, às quintas-feiras. Dessas 9 aulas, 1 foi utilizada para a aplicação de uma 

avaliação e das 8 restantes, 4 foram utilizadas para este trabalho. As 4 aulas que não 

foram gravadas foram utilizadas para realizar algumas das atividades propostas pelo 

livro didático. 

No bimestre de realização deste trabalho, não utilizei os textos propostos pelo 

livro didático, como mencionei anteriormente, mas selecionei materiais que 

abordassem, de alguma forma, a temática do gênero. Foi justamente esse momento da 

aula, ou seja, o de leitura e conversa sobre os textos, que utilizei para a geração dos 

dados. Para a primeira aula gravada (12/08/2010), escolhi a música “If I were a boy”, 

interpretada pela cantora norte-americana Beyoncé Knowles. Para a segunda 

(26/08/2010), o texto levado para a discussão tinha como título “UK Mums Protest 

Over Pink Girls’ Toys”. Em seguida (09/09/2010), foi utilizado um episódio do seriado 
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de TV Friends intitulado “Aquele com a babá homem”. Por último, o texto escolhido 

foi “Kuwait Elects Its First Female Politicians” (23/09/2010). Cada um desses 

materiais
21

 será descrito e discutido no próximo capítulo. 

Como sempre fez parte da minha prática pedagógica levar materiais 

complementares para a aula, não considero que o trabalho realizado ao longo do 3º 

bimestre tenha sido uma completa novidade para o grupo. Por outro lado, a temática das 

identidades sociais de gênero e sexualidade, a união da turma durante as aulas de inglês 

e a presença da câmera filmadora
22

 foram diferentes. A outra parte da turma para a qual 

não costumava lecionar também não era estranha a mim, uma vez que havia sido 

professora deles no ano anterior. Além disso, quando a turma ingressou no 3º ano, todos 

passaram a ser meus alunos, uma vez que, com as reprovações, jubilamentos e 

aprovações no ENEM
23

, o número de alunos reduziu, não necessitando ser mantida a 

divisão da turma.  

Gostaria de elucidar, ainda, que meu objetivo macro, em qualquer aula, é tentar 

inserir os alunos no processo de ensino-aprendizagem de inglês como sujeitos 

sociodiscursivos. Sendo assim, o momento da leitura e conversa sobre os textos não 

poderia ser diferente. Com o material selecionado para a geração dos dados desta 

pesquisa, meu objetivo específico era possibilitar que os alunos lançassem novos 

olhares para os diferentes modos de se construir sentido sobre o gênero e a sexualidade 

na contemporaneidade, buscando tematizar as identidades sociais de gênero e 

                                                 
21

 Todo o material utilizado ao longo das quatro aulas gravadas encontra-se, respectivamente, nos Anexos 

2, 3, 4 e 5. 

 
22

 Como relatado na seção 5.2, antes das gravações feitas no 3º bimestre, outras foram realizadas para que 

os alunos fossem se habituando à presença da câmera. Contudo, durante as gravações para esta pesquisa, 

foram constantes os comentários acerca da presença do equipamento. Posso afirmar que, mesmo com um 

longo processo de adaptação, sempre havia um aluno que se lembrava de estar sendo filmado. Por outro 

lado, não percebi que a câmera tenha sido um empecilho para que os alunos participassem das interações. 

Eles ficavam acanhados de fazer certos comentários inicialmente, mas, por saberem que estavam fazendo 

parte de uma pesquisa e por quererem colaborar, deixavam o embaraço de lado e participavam 

ativamente. Tal participação poderá ser mais bem elucidada no próximo capítulo, no qual é possível 

observar inúmeros momentos de sobreposições de vozes, o que é um indicativo de que os alunos estavam 

engajados e desejosos de participar dos debates. 

23
 Quando o aluno já tem 18 anos completos até a primeira prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), indica na inscrição do exame que deseja obter o certificado de conclusão do ensino médio e 

atinge, no mínimo, 450 pontos em cada uma das quatro provas objetivas e 500 na redação, este tem o 

direito de obter o certificado de conclusão do ensino médio mesmo sem o ter concluído numa instituição 

de ensino.  
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sexualidade de modo a criar visibilidade para essa questão no espaço da sala de aula de 

inglês como língua estrangeira e dar voz aos alunos. Dessa maneira, busquei entender as 

crenças e construções desses alunos acerca das identidades sociais de gênero e 

sexualidade e de que forma suas identidades de profissionais de Enfermagem eram 

tecidas ao longo desse processo.  

Visando o engajamento e participação maciça dos alunos nas discussões sobre os 

materiais selecionados, permiti que as conversas ocorressem em língua portuguesa. 

Usualmente, o momento da conversa sobre textos é o único da aula que costuma 

acontecer parte em língua portuguesa, parte em língua inglesa. Como os alunos entram 

na escola com pouca ou nenhuma fluência no idioma, no 2º ano do ensino médio eles 

estão começando a conseguir se engajar em pequenos debates. Contudo, como nesse 

momento da aula os temas para debate nem sempre são simples, torna-se difícil para 

que eles consigam levar toda a discussão em língua inglesa. Dessa forma, para que os 

dados não ficassem parte em inglês e parte em português e para que nenhum aluno se 

sentisse impossibilitado de participar da discussão por conta da língua estrangeira, pedi 

que todos utilizassem o português ao longo das conversas.  

Tendo descrito o contexto e os motivos que me levam a pesquisar sobre a 

temática do gênero, creio ser importante discutir, ainda, a concepção de leitura que 

norteou e norteia o meu trabalho de sala de aula, especialmente, por ter sido o momento 

da leitura o enfocado durante as gravações para este estudo.  

5.3.1 Leitura como prática social 

 

Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos (FREIRE, 2001). 

 

A visão de leitura como prática social relaciona-se ao contexto sócio-histórico-

cultural no qual texto e leitor estão inseridos, considerando o ato de ler como um 

processo discursivo em que autor(es) e leitor(es) produzem sentidos. Tal visão embasou 

meu trabalho de sala de aula, uma vez que acredito que a produção de sentidos é uma 

atividade social e dialógica que se dá na e pela linguagem.  

Percebe-se, portanto, uma mudança de perspectiva em relação à leitura: esta 

deixa de ser entendida como um processo de decodificação do sentido impresso no 

texto, ou como uma projeção de esquemas no texto feita pelo leitor, segundo afirmam as 

teorias psicolinguísticas, e passa a ser compreendida, como bem define Bloome (1983, 
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p.166), “como um evento no qual as pessoas comunicam suas idéias e emoções, 

controlam a si mesmas e às outras pessoas, atingem objetivos sociais, tais como: 

aquisição e manutenção de privilégios e status sociais”.  

Dessa forma, a posição do leitor, numa perspectiva sociointeracional, não é mais 

vista como passiva, ou seja, a de receptáculo de um sentido contido no texto, mas ativa, 

uma vez que indivíduos, inseridos em um determinado contexto histórico e mantendo 

relações de poder uns com os outros, negociam visões de mundo e projetos políticos 

através da leitura (FAIRCLOUGH, 2001). Nesse sentido, o significado do texto não é 

passado do autor para o leitor, mas é construído num processo de interação entre eles e, 

no caso da sala de aula, por exemplo, entre autor, leitores e professores, nas conversas 

sobre o texto (MAYBIN & MOSS, 1993). 

De acordo com Bloome (1983), a leitura como um processo social vai além de 

um mero veículo de interação de ideias entre autores e leitores. Tal visão de leitura 

entende que há mais significado na leitura do que as ideias apresentadas por um autor e 

recebidas por um leitor através de um material impresso e que as pessoas se engajam na 

leitura por diversas razões, não apenas para captar as ideias do autor, as quais, em 

alguns casos, podem até ser irrelevantes no que diz respeito aos objetivos de um 

indivíduo durante a leitura. Dessa forma, obter o significado pretendido pelo autor pode 

não ser o primeiro objetivo durante o evento de leitura. Esse objetivo pode referir-se ao 

estabelecimento de relações e posicionamentos sociais em relação ao texto e aos 

participantes de um evento social de leitura. Assim, Bloome (1983) caracteriza a leitura 

como um evento social e cultural, ou seja, como uma reunião de vários indivíduos 

interagindo uns com os outros e, ao mesmo tempo, com o texto, num determinado locus 

da história.  

Bloome (1992, p.185) caracteriza os eventos como “interações face a face entre 

as pessoas em uma seqüência estabelecida com início, meio e fim”. O autor (1992) 

aponta, ainda, outras características de um evento de leitura que seriam a interação entre 

as pessoas acerca do texto e com o contexto sócio-histórico-cultural em que se situam, a 

negociação das identidades e relações sociais entre as pessoas, as relações intertextuais 

estabelecidas no evento, os tipos de texto, os propósitos para a leitura e as experiências 

textuais dos participantes, e os enquadres (cf. Capítulo 4) dados pelos participantes do 

evento de leitura ao texto e ao evento em si (BLOOME, 1993; BLOOME & BAILEY, 

1992).  
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Diante do exposto, é possível afirmar que tal visão de evento de leitura 

harmoniza-se com o entendimento de discurso como ação e é por meio dele que 

escritores e leitores, alunos e professores estão agindo no mundo social e construindo 

uns aos outros e a si próprios (MOITA LOPES, 2002). Dessa forma, as conversas sobre 

textos (MAYBIN & MOSS, 1993) servem de campo fértil para a construção e 

reconstrução das identidades sociais e não devem ser negligenciadas em contextos 

escolares diante dos impactos pessoais e sociais que tais práticas podem ter. O professor 

pode conduzir essas conversas de forma a proporcionar a desnaturalização de 

significados fixos coletivos que, de modo geral, são estigmatizantes e aprisionadores de 

formas de ser, agir e desejar, e construir, conjuntamente com os alunos, reflexões que 

orientem mais eticamente nossas ações no mundo.  

Maybin e Moss (1993), ao observarem a conversa sobre textos, notaram que 

estes são partilhados, negociados, contestados e (re)construídos por meio da fala. Além 

disso, pontuam que, durante a conversa sobre textos, o significado e a compreensão são 

construídos colaborativamente. Para tanto, os participantes mobilizam experiências e 

leituras pregressas que fizeram de filmes, imagens, conversas e outros textos, por 

exemplo, as quais se tornam um valioso instrumento no processo de (re)construção de 

sentido do texto, deles mesmos e dos outros. Segundo Lemke (1989, p.138), “os alunos 

precisam fazer o texto falar em suas próprias vozes, não lendo, mas elaborando-o, 

construindo-o em suas próprias palavras”. A conversa sobre textos, portanto, envolve a 

interação de muitas vozes em colaboração, fazendo o texto significar em sala de aula, 

trazendo-o para a vida, “dando a ele uma voz que não é apenas audível, mas também 

cheia de significado” (LEMKE, 1989, p.136). 

Esse amálgama de vozes e interpretações colabora, também, na desmistificação 

de que existe apenas um significado possível para o texto. Além disso, quando se abre 

espaço para um evento de leitura participativo e colaborativo, é possível que 

determinadas práticas sociais homogeneizantes, estigmatizantes e entendidas como 

naturais sejam confrontadas e ressignificadas.  Talvez esse seja um passo importante 

para que formemos cidadãos mais contestadores, reflexivos e cônscios de que práticas 

que não levam em conta a outridade, ou seja, práticas monoculturais, devam ser 

problematizadas e redescritas.   

Uma sala de aula que se preocupe com o caráter social do aprendizado 

proporciona o engajamento discursivo dos alunos e, consequentemente, pode levá-los a 

enxergar as práticas discursivas desenvolvidas naquele espaço como uma forma de 
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desenvolvimento de suas participações críticas, a entender os diferentes valores 

socioculturais que existem na sociedade e a avaliar suas posturas enquanto sujeitos 

sociais e discursivos na sustentação ou na mudança desses valores. A formação de 

indivíduos reflexivos dentro da escola tem impacto direto na construção de uma 

sociedade mais justa e menos causadora de constrangimentos e sofrimentos em seus 

cidadãos. E é graças ao fato de ninguém nascer feito, como bem afirma Freire (2001), 

que os indivíduos, ao experimentarem na escola, crenças e valores diferentes dos que 

circulam no senso comum, podem construir e reconstruir suas identidades sociais.  

A seguir, passo a traçar o perfil dos participantes deste estudo.  

 

5.3.2. Perfil dos participantes  

 

 Os participantes envolvidos nesta pesquisa foram os meus alunos do 2º ano de 

uma turma de ensino médio/ técnico em Enfermagem e eu, professora-pesquisadora.  

 Começarei a descrição dos participantes por mim mesma, levando em conta a 

minha experiência como aluna e professora de inglês. Creio que contar um pouco da 

minha história contribuirá para o entendimento de como as minhas experiências 

discentes e docentes ajudaram a construir a prática pedagógica desenvolvida na minha 

sala de aula.  

 Desde pequena, sempre demonstrei interesse pelo aprendizado do inglês. Vendo 

o meu entusiasmo e embasados na crença de que o aprendizado do idioma seria 

importante para o meu futuro, meus pais me matricularam num curso particular aos 10 

anos de idade.  

  Após 7 anos de estudo, minha identificação com a língua inglesa foi tão grande 

que, em 1998, ingressei na Faculdade de Letras da UFRJ, no curso de Licenciatura 

dupla em Português e Inglês.  Já no ano seguinte, minha trajetória como pesquisadora 

teve início, quando fui selecionada para participar da equipe de pesquisa do 

Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ, sob orientação do Prof. Dr. Luis 

Alberto Nogueira Alves, onde permaneci por um ano. Essa experiência me permitiu o 

contato com grupos de estudos e discussões mais aprofundadas a respeito de três 

momentos da produção literária brasileira (a poesia pós-romântica, a poesia modernista 

de 1920 a 1950 e a narrativa de ficção pós-64) em que a figuração da luta social se faz 

presente em suas várias formas de manifestação no plano da representação literária. 
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Apesar de breve, esse período de um ano começou a delinear meu caminhar e minha 

vontade de continuar a fazer pesquisa.  

O término da minha bolsa no Departamento de Ciência da Literatura coincidiu 

com o início da minha história profissional como professora de inglês, uma vez que 

comecei a lecionar o idioma no curso onde havia sido aluna por tantos anos.  Nesse 

período, não me questionava acerca da minha prática pedagógica e não tinha a 

percepção do como é importante que o professor de línguas trabalhe com base na 

perspectiva da historicidade e da construção em suas aulas.  

Um ano depois, em 2001, consegui outro emprego num curso de idiomas. Dessa 

forma, trabalhava nos dois cursos em dias alternados e cursava a faculdade no período 

na manhã. Contudo, nesse mesmo ano, na Faculdade de Letras, tive minha primeira 

experiência com a Linguística Aplicada através da disciplina Inglês VII. Esse contato 

fez florescer novamente o amor pela pesquisa e perceber que não gostaria de lecionar 

em cursos livres de inglês por muito tempo.  

Em 2003, quando acabei o curso de Licenciatura, estava certa de que continuaria 

os estudos. No mesmo ano, inscrevi-me para o processo seletivo do curso de 

especialização em Letras Vernáculas “Estudo de texto: leitura, produção textual e 

ensino de português”, que teria início em 2004, na própria UFRJ. Durante esse curso 

passei por um grande processo de amadurecimento, além da confiança que desenvolvi 

para alçar voos mais altos. Para a redação da monografia final, intitulada “A Leitura nos 

Livros Didáticos de Língua Inglesa”, tive o prazer de ser orientada pela Prof.ª Dr.ª 

Filomena de Azevedo Varejão, a qual foi grande incentivadora para que continuasse 

minha trajetória no mestrado.  

Minha monografia de conclusão do curso de pós-graduação já era um reflexo da 

minha inquietação de ser uma mera executora de modelos prontos nos cursos onde 

trabalhava. Já não era mais possível aceitar irrefletidamente as práticas pedagógicas 

impostas pelos cursos.  

Em busca, então, de um aprimoramento de meus conhecimentos e de uma 

posição mais crítico-reflexiva sobre o processo de ensino-aprendizagem, ingressei no 

Mestrado em Linguística Aplicada da UFRJ, em 2005, com a preocupação em 

compreender como as interações discursivas desenvolvidas entre as vozes dos alunos, 

da professora e do livro didático de inglês investigados participavam no processo de 

construção de uma sala de aula de leitura de inglês como língua estrangeira. Para isso eu 

pude contar com diversos interlocutores, mas quero destacar a importância da 
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orientação da Prof.ª Dr.ª Idalina Azevedo Silva no aprofundamento das questões 

relacionadas aos estudos sobre leitura. 

No mês de agosto do mesmo ano, fui aprovada no concurso para professores da 

instituição federal de ensino onde trabalho atualmente, o que significou mais tempo 

disponível para dedicar-me à intensa carga de estudos exigida no mestrado. Isso se deu 

ao fato de trabalhar apenas em uma instituição, o que resultou em significativa redução 

do número de aulas semanais. O ingresso na instituição permitiu que, pela primeira vez, 

pudesse fazer escolhas acerca da minha prática pedagógica, já que em cursos livres de 

inglês, seguia metodologias “prontas” e “fechadas”. Além disso, outro benefício 

singular foi a oportunidade de poder participar de congressos dentro e fora da cidade do 

Rio de Janeiro, uma vez que a instituição disponibiliza verba  para inscrições, passagens 

aéreas e estadas.  

Ainda no mestrado, tive a oportunidade de cursar a disciplina “Práticas 

discursivas mono e multiculturais na sala de aula e na mídia”, ministrada pela Prof.ª Dr.ª 

Branca Falabella Fabrício. Essa disciplina deu grande suporte ao meu fazer docente, 

pois o universo escolar se descortinava diante dos meus olhos. A partir das leituras e das 

discussões acerca das contribuições midiáticas para a desestabilização de identidades 

sociais naturalizadas dentro da sala de aula, comecei a desenvolver um projeto no qual 

trabalhava textos midiáticos nas minhas aulas de leitura em inglês. Observando meus 

alunos, percebi que era um hábito recorrente eles se nomearem por apelidos que tinham 

a ver com características físicas como, por exemplo, “nariz” , “mãozinha”, “gigante” 

etc. Sendo assim, norteei um projeto que se propunha a discutir padrões de beleza 

veiculados pela mídia. Nessa caminhada, contei com o apoio da colega Gisele Cohen, 

que foi também quem me ajudou com as filmagens realizadas para esta pesquisa. Tal 

prática pedagógica deu origem a diversos trabalhos apresentados em congressos pelo 

Brasil.  

Quando defendi a minha dissertação de mestrado, já estava certa de que, se fosse 

dar continuidade aos estudos através do Doutorado, iria discutir questões acerca dos 

discursos e dos processos de construções identitárias na sala de aula.  

Atualmente, tenho 34 anos, sou casada, sem filhos, heterossexual, branca, moro 

na Zona Oeste do Rio de Janeiro e divido o meu tempo entre o doutorado e a 

ministração de aulas. Leciono a disciplina “Inglês” para o Ensino Médio e para as 

graduações em Engenharia de Produção e em Engenharia Industrial de Controle e 

Automação, e a disciplina “Letramento midiático: trazendo a mídia para a sala de aula 
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de línguas através das novas tecnologias”, no curso de pós-graduação Lato Sensu em 

Letramento(s) e Práticas Educacionais. Além disso, oriento 3 alunos(as) do curso de 

pós-graduação Lato Sensu, 1 bolsista de extensão referente ao curso que ofereço ao 

Ensino Médio intitulado “O Inglês no cinema e na música” e 1 monitor da disciplina 

“Inglês”. 

A seguir, passo a traçar um breve perfil dos alunos da turma de Enfermagem que 

fizeram parte deste trabalho. Vale ressaltar que as informações contidas nos perfis 

foram fornecidas pelos próprios alunos e considero haver total harmonia entre as minhas 

percepções acerca deles e suas descrições. Antes das gravações serem iniciadas, como 

elucidado anteriormente, solicitei que os discentes fizessem uma breve descrição de si. 

Para nortear essa tarefa, forneci algumas perguntas
24

. Contudo, deixei-os livres para que 

respondessem o que quisessem e para que acrescentassem qualquer informação que 

achassem pertinente. A interação que acabei de descrever aconteceu em uma rede 

social. Como todos fazíamos parte desse ambiente virtual, fiz a solicitação das 

descrições, enviei as sugestões de perguntas e os alunos enviaram-me suas respostas 

através desse canal ou por e-mail
25

. Dessa forma, ganhei mais tempo para as discussões 

de sala de aula e os alunos, mais tempo e mais liberdade para pensar acerca do que iriam 

escrever.  

Gostaria de elucidar, ainda, que entendo que “não somos como somos por causa 

de uma existência interna, mas por causa do que fazemos” (PENNYCOOK, 2007, p.70). 

Dessa forma, compreendo os perfis descritos como transitórios, já que a 

                                                 
24

 O objetivo das perguntas fornecidas era apenas nortear a descrição. As perguntas foram: 1) Nome; 2) 

Qual a sua idade?; 3) Você está matriculado em algum curso de inglês atualmente? Se sim, em qual nível 

está (básico, intermediário, avançado)? Se não, já fez curso de inglês anteriormente? Parou em qual nível? 

4) Caso você tenha respondido NÃO à pergunta anterior: antes de entrar para a escola, qual o seu 

conhecimento do idioma?; 5) Qual a sua orientação sexual: hetero, homo, bi etc...?; 6) Qual o seu 

gênero?; Fale um pouco de como você é como aluno da escola: é interessado, preguiçoso, presta atenção 

às aulas, é participativo etc.; 8) Fale um pouco sobre você: é tímido, gosta de sair, de ir ao cinema etc.  

25
 A descrição foi feita via rede social ou e-mail por sugestão dos próprios alunos. Inicialmente, sugeri 

que, no primeiro dia de gravação para a pesquisa, eles olhassem para a câmera e fizessem uma breve 

descrição de si. Quase todos os alunos disseram que ficariam envergonhados em fazer isso diante da 

câmera, mesmo que não estivessem na presença uns dos outros. A partir daí, expliquei a importância 

dessa descrição para a minha pesquisa, já que não gostaria de colocar apenas as minhas impressões sobre 

eles, e comecei a negociar uma forma para que isso pudesse ser feito sem constrangimentos. Em seguida, 

sugeri o preenchimento de um questionário. A aluna Isis pontuou, então, que “as perguntas de um 

questionário talvez não dessem conta de descrever coisas que ela gostaria” (Notas de Campo, Aula 1, 

12/08/2010). Depois de várias sugestões, finalmente, chegamos à ideia de que a descrição poderia ser 

feita via rede social/ e-mail.  
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performatividade abre uma brecha para que performances sejam transgredidas, fazendo 

com que seja possível imaginarmos novas formas de encenarmos nossas vidas. 

 

1) Olívia: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Aluna esforçada, tira notas boas e é 

participativa. Considera-se tímida, seletiva com as amizades e de pouco envolvimento. 

Descreve-se como uma pessoa de “mente aberta” e disponível para mudanças até 

determinado ponto. Gosta de ir ao cinema. Acha que é muito racional e ciumenta, 

especialmente em relação à sua família. Tem 17 anos. 

2) Fabi: Descreve-se como heterossexual. Não está matriculada em nenhum curso de 

inglês, mas, antes de ingressar na escola, havia feito um curso por 6 meses e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Precisou interromper o estudo da língua, pois 

os horários da escola e do curso não eram compatíveis. Descreve-se como preguiçosa. 

Afirma prestar atenção nas aulas quando não está com muito sono. Diz que não é de 

conversar muito. Afirma gostar das aulas de inglês e de ser participativa nessa 

disciplina porque todos, de uma forma geral, participam das aulas. Gosta de sair com 

os amigos, mas não curte “balada”, além de seus pais não permitirem que vá a uma. 

Gosta de jogar vídeo game, baralho, de assistir filmes, de escrever, mas não gosta 

muito de ler. Tem 16 anos.  

3) Maiara: Descreve-se como heterossexual. Nunca havia feito curso de inglês e 

afirma não ter sentido necessidade de fazer um até entrar para a escola. Seu 

conhecimento do idioma é bem básico e afirma que, por não ter facilidade com a 

língua, acaba desanimando de estudá-la. Diz nunca ter sido a melhor aluna da classe 

em colégio algum. Contudo, considera-se esforçada, especialmente, quando se trata de 

algo que acredita ser importante. Afirma ter sentido dificuldades em se descrever. 

Acha-se uma pessoa de extremos, muito indecisa, debochada e, por isso, às vezes, 

desagradável. Descreve-se como realista, intensa nos sentimentos, leal, reservada, 

observadora e exagerada. Diz sentir prazer em fazer qualquer coisa com os amigos e 

amar demais sua sobrinha. Tem 18 anos. 

4) Vitor: Descreve-se como heterossexual. Está matriculado em um curso de inglês e 

possuiu nível intermediário do idioma. Afirma gostar de estudar na escola, contudo, 

não por conta das pessoas de sua sala, mas pelos professores e pelas amizades 

construídas com alunos de outras turmas. Diz que nunca se sentiu confortável por 
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estudar só com meninas e que, devido ao seu jeito sincero, não consegue conversar por 

mais de 5 minutos com alguém de sua turma. Descreve-se como divertido e 

extrovertido. É bom aluno, mas, considera-se preguiçoso. Por isso, presta atenção às 

aulas para não precisar estudar em casa. Tem 17 anos.  

 5) Isis: Descreve-se como heterossexual. Fez curso de inglês anteriormente e foi até o 

início do intermediário. Possui um conhecimento básico do idioma. Precisou 

interromper o estudo da língua, pois os horários do curso e da escola eram 

incompatíveis. É uma aluna interessada, esforçada, participativa e presta bastante 

atenção às aulas. Diz não ser tímida, apesar de ser quieta. Gosta de ir ao cinema e a 

baladas, porém, por conta da escola, alega não ter mais tempo. Afirma ser uma menina 

que ama sua família e que tem um carinho especial por sua avó. Tem 16 anos.  

6) Queila: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Diz que não gosta de estudar na escola, mas 

procura ser participativa e prestar atenção às aulas. Considera-se ansiosa, exagerada, 

falante, sincera, extrovertida, divertida e diz irritar-se facilmente. Tem 16 anos. 

7) Carol: Descreve-se como heterossexual. Faz curso de inglês e possui um 

conhecimento intermediário do idioma. Afirma gostar de estudar na escola e de prestar 

atenção às aulas que gosta: inglês e geografia. Diz não gostar de matemática e física. 

Diz que costuma participar das aulas apenas quando é solicitada. Não se considera 

tímida, descreve-se como sensível e otimista. Gosta de sair para lugares animados. Tem 

16 anos. 

8) Soraia: Descreve-se como heterossexual. Faz curso de inglês e possui um 

conhecimento intermediário do idioma. Considera-se esforçada e diz dar o máximo de 

si em tudo. Diz estudar bastante e prestar muita atenção às aulas. Acredita ser 

participativa “do seu jeito”, já que considera que suas dúvidas são sempre óbvias para 

os outros. Descreve-se como exremamente sincera, acomodada, “paradona” e meio 

chata. Tem 17 anos. 

9) Maria: Descreve-se como heterossexual. Faz curso de inglês e possui um 

conhecimento básico do idioma. Diz prestar atenção às aulas e só participar daquilo 

que a interessa ou que é muito complicado (cita química como exemplo). Considera-se 

extrovertida, mas nem tanto. Gosta de sair e de ler. Tem 16 anos.  

10) Sofia: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Considera-se uma aluna interessada, 
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participativa e que se empenha ao máximo para conseguir boas notas. Costuma ser 

tímida apenas num primeiro momento. Diz adorar fazer piada de tudo, amar ouvir 

música e dançar. Gosta de ler, de ficar em casa, mas afirma gostar de uma “farra” de 

vez em quando. Diz que está sempre “pagando mico”. Costuma ficar arrasada quando 

suas notas não estão boas, mas que procura confiar em Deus de que tudo dará certo. 

Tem 16 anos.  

11) Dani: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Diz ser uma aluna interessada, prestar atenção 

às aulas, mas não gostar de interagir com os professores por sentir muita vergonha. 

Afirma que a exceção é a aula de inglês que, por ser uma aula interativa, sua única 

opção é participar e interagir. Descreve que estuda bastante, mas que, por não saber o 

que estudar, acaba tirando algumas notas baixas. Considera-se uma pessoa tímida, 

atenciosa com as meninas da turma que são suas amigas, sensível e desesperada com 

coisas desnecessárias. Gosta de ficar em casa vendo filmes, seriados, lendo livros e de 

sair com a família. Afirma, contudo, que sua vida social está prejudicada por conta da 

demanda de estudo. Diz que suas colegas de turma a consideram boba e engraçada. 

Tem 16 anos. 

12) Ane: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. É uma aluna participativa, presta atenção às 

aulas, fala bastante, é extrovertida e considera-se preguiçosa. Gosta de fazer amigos e 

de ir ao cinema. Tem 16 anos.  

13) Greyce: Descreve-se como heterossexual. Faz curso de inglês há alguns anos e é a 

única aluna da turma que possui nível avançado do idioma. Considera-se preguiçosa, 

mas diz prestar atenção à maioria das aulas e de ser participativa nas aulas que a 

interessam. Descreve-se como tímida, muito caseira, adora ler livros e ver filmes. Tem 

16 anos.  

14) Lia: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Tem uma preferência pelas disciplinas das 

áreas de humanas. Diz procurar prestar atenção a todas as aulas, ser participativa e 

gostar de estudar na escola. Considera-se uma pessoa animada e que gosta de sair. Tem 

15 anos. 

15) Paola: Descreve-se como heterossexual. Está matriculada em um curso de inglês e 

possui conhecimento básico do idioma. Afirma ser preguiçosa, mas tenta ser o mais 
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participativa possível. Diz que gosta e que tem orgulho de estudar na escola. 

Considera-se extrovertida, engraçada, dona de um humor peculiar e gosta muito de 

sair. Tem 16 anos.  

16) Laís: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Afirma ser uma aluna responsável e 

interessada. Aponta que tem dificuldades em matemática, física, química e inglês. 

Gosta de se divertir e de estar com quem a faz feliz. Afirma ser estressada, teimosa, 

ciumenta e não gostar de ser contrariada. Diz dar grande valor à confiança. Tem 17 

anos. 

17) July: Descreve-se como heterossexual. Não está matriculada em nenhum curso de 

inglês, mas, antes de entrar para a escola, fez um curso por pouco tempo e não chegou 

a concluir o primeiro nível. Seu conhecimento do idioma é bem básico. É interessada, 

presta atenção às aulas e tenta sempre participar e interagir. 

Considera-se tímida apenas para certas coisas. Gosta muito de sair, de ir ao cinema, ao 

boliche e ao shopping. Gosta de viajar e aprender sobre outras culturas e costumes. 

Afirma que, todo ensinamento, por mais básico que pareça, é válido em algum 

momento. Tem 16 anos. 

18) Laura: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Considera-se esforçada, tenta prestar bastante 

atenção às aulas e não faltar. É tímida, caseira, tranquila, organizada e responsável. 

Não gosta de lugares tumultuados como shows e baladas. Afirma ser evangélica e 

dedicar-se à dança gospel. Tem 16 anos.  

19) Joyce: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Apesar de se considerar preguiçosa, afirma 

tentar participar e prestar atenção às aulas. É extrovertida e adora sair. Tem 16 anos. 

20) Tati: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Considera-se preguiçosa, pouco participativa 

(especialmente em matemática), mas tenta prestar atenção às aulas e ser boa aluna. Diz 

ser tímida, mas afirma que a escola tem ajudado-na a melhorar a timidez. Gosta muito 

de sair com os amigos para baladas e para o cinema, procura ter um bom 

relacionamento com todos e faz amizades com facilidade. Tem 16 anos. 

21) Paula: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Considera-se uma aluna interessada, mas diz se 
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cansar com a rotina puxada da escola. Diz só participar das aulas quando solicitada. 

Afirma ter dificuldades com línguas e, por isso, ser tímida durante as aulas. Gosta de 

sair. Tem 16 anos.  

22) Mariane: Descreve-se como heterossexual. Diz ter iniciado um curso de inglês e 

parado no nível básico, mas, mesmo assim, seu conhecimento do idioma é mínimo. 

Afirma ser uma aluna interessada, participativa e que presta atenção às aulas. Gosta de 

cachorros, de ler, de escutar música e de ir ao cinema. Diz ser um pouco tímida e 

reservada. Tem 17 anos. 

23) Marcos: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Afirma que aprendeu a gostar do inglês após 

entrar para a escola. Diz ter gostado dos trabalhos com o seriado e com a música 

desenvolvidos para esta pesquisa. Considera-se uma pessoa extremamente 

comunicativa, que adora fazer amizades, conhecer pessoas novas e que ama ir à praia, 

ao cinema, a exposições e a baladas. Descreve-se como um amigo sincero e 

companheiro e que não suporta mentira, falsidade e desonestidade. Afirma gostar de 

política e de discutir assuntos que ferem o bem estar social. Diz ser militante do PSOL 

e membro da UNE. Tem 17 anos. 

24) Beatriz: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idoma é bem básico. Diz ser uma aluna esforçada e participativa. 

Considera-se falante, dedicada, muito crítica e diz que costuma se cobrar demais e se 

preocupar com o futuro. Adora ir à praia e afirma se esforçar para ser feliz. Tem 18 

anos. 

25) Lucia: Descreve-se como heterossexual. Nunca fez curso de inglês e seu 

conhecimento do idioma é bem básico. Diz não ser uma excelente aluna, mas se 

considera muito esforçada. Relata que, apesar de ter reprovado seu primeiro ano na 

escola, não desistiu e se empenhou ainda mais. Afirma que, mais difícil do que passar 

para a escola, é permanecer estudando nela, uma vez que a vida social é abalada, já que 

é necessário recusar convites para festas para ficar estudando. Relata, ainda, que é 

gasto muito dinheiro com cópias e que as horas de sono, por conta dos estudos, 

diminuem. Contudo, diz que vale a pena enfrentar as adversidades para se ter um bom 

ensino. Considera-se inteligente para as coisas que a interessam. Diz ser uma menina 

extrovertida e que tem prazer em se comunicar com as outras pessoas. Adora sair, ir à 

praia, estar com as pessoas que ama e com seus animais de estimação ao seu redor. 
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Tem 17 anos. 

26) Gisele: Descreve-se como heterossexual, tem 38 anos, é graduada em Língua 

Inglesa e respectivas Literaturas pela UERJ, é mestre em Linguística Aplicada pela 

UFRJ e, atualmente, é doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade do 

Minho em Braga, Portugal. 

 

A partir do próximo capítulo, passo, então, à análise dos dados. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Uma vez expostas as razões que motivaram esta investigação, detalhados os 

procedimentos metodológicos, os instrumentos de pesquisa, o contexto, os participantes 

e as bases teóricas que fundamentam este trabalho, empreenderei, neste capítulo, uma 

análise dos dados gerados. As sequências analisadas têm como objetivo ajudar a 

responder às perguntas de pesquisa, as quais retomo abaixo:  

 

1) Que identidades sociais de gênero e sexualidade meus alunos de uma turma de 

ensino médio/ técnico de Enfermagem coconstroem interacionalmente com os 

colegas e comigo em sala de aula? 

 

2) Como os alunos coconstroem suas identidades de profissional de Enfermagem 

nesse processo de coconstrução das identidades sociais de gênero e sexualidade? 

 

Vale ressaltar que a análise que será encaminhada constitui apenas uma das 

possíveis leituras das interações observadas, não esgotando outras possibilidades de 

interpretação dos dados. Acredito que não há análise ou transcrição que seja neutra, mas 

que a interpretação do pesquisador acaba por privilegiar certos aspectos em detrimento 

de outros, de acordo com os seus objetivos.  

Além disso, devido à grande quantidade de dados gerados e ao escopo limitado 

deste trabalho, priorizarei os que melhor ilustram minha interpretação (MOITA LOPES, 

1994). Dessa forma, os recortes foram feitos de acordo com tópicos discursivos, ou seja, 

aquilo “acerca do que se fala” (BROWN & YULE, 1983, p.71). Tal perspectiva está 

vinculada tanto ao contexto e a situação discursiva particular em que o falante se 

encontra quanto às marcas socio-históricas que o situam no mundo. Com base no 

exposto, os dados que serão apresentados abaixo foram divididos em: 

 

 “É cada um pra um lado”: vozes oscilantes na coconstrução das identidades 

sociais de gênero e sexualidade. 

 

 “A Enfermagem por todos”: vozes engajadas na coconstrução de identidades 

sociais de gênero e sexualidade mais flexíveis.  
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A opção por alocar os dados gerados em um dos tópicos elencados acima está 

intimamente ligada à escolha dos materiais levados para a sala de aula com o objetivo 

de promover o engajamento discursivo dos alunos. Como mencionado no capítulo 

anterior (cf. seção 5.3), para a primeira aula (12/08/2010) preparei uma atividade com a 

letra da música “If I were a boy”; para a segunda (26/08/2010), fiz uso do texto 

intitulado “UK Mums Protest Over Pink Girls’ Toys”; para a terceira (09/09/2010), 

assistimos a um episódio do seriado de TV Friends (“Aquele com a babá homem”) e, 

por fim, (23/09/2010), escolhi o texto “Kuwait Elects Its First Female Politicians”
26

.   

O objetivo dos materiais levados para as duas primeiras aulas foi promover uma 

discussão acerca das identidades sociais de gênero e sexualidade de forma mais geral, 

ou seja, procurei observar como os(as) alunos(as) entendem o que é ser menino(a) na 

sociedade atual, discutir e problematizar os estereótipos e os regimes de verdades 

vigentes acerca do que é ser homem/mulher, debater a formação das identidades sociais 

de gênero e sexualidade desde a infância e o papel da família na construção dessas 

identidades. Para as duas últimas aulas, os materiais propostos versavam sobre a relação 

entre gêneros e profissões. Nesse momento, meu intuito era problematizar os 

estereótipos os quais, ainda hoje, rondam profissões que, historicamente, têm sido mais 

desempenhadas por homens ou mulheres, como é o caso da própria Enfermagem, além 

de dar visibilidade às desigualdades entre homens e mulheres observadas no mercado de 

trabalho.  

A partir da divisão dos materiais nesses dois momentos, percebi algo bastante 

interessante: durante os debates acerca das identidades sociais de gênero em um âmbito 

mais geral, os alunos, em sua maioria, alinharam-se em concordância com o senso 

comum, ratificando estereótipos e crenças fixas em relação ao que é ser homem/ 

mulher. Foram poucas as vozes dissonantes, engajadas em discursos divergentes. Já no 

segundo momento, quando a questão das identidades de gênero foi tratada no âmbito 

das profissões, especialmente no tocante à Enfermagem, boa parte dos alinhamentos 

estava em discordância com o senso comum e houve uma maior flexibilização nas 

construções das identidades. Observei os alunos operando um movimento de construção 

da coesão de grupo, ligada ao sentimento de que se compartilha um nós, um sentimento 

de we-ness, segundo Snow (2001). Ainda de acordo com o autor (2001), embutido no 

senso compartilhado de nós, está um senso correspondente de agência coletiva, o qual 

                                                 
26

 Relembro ao leitor que os materiais encontram-se nos Anexos 2, 3, 4 e 5, respectivamente.  
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seria o componente de ação da identidade coletiva e que possibilita a ação coletiva em 

busca de interesses comuns, como discutido no capítulo 2. Vi, portanto, os alunos 

mobilizados em uma ação coletiva de luta contra os estereótipos, em sua maioria, 

ligados ao gênero e a sexualidade, que cercam a profissão de enfermagem.  

 Na próxima seção, passo, finalmente, à analise dos dados. As convenções 

utilizadas nas transcrições dos dados deste estudo foram adaptadas do modelo Jefferson 

(cf. Anexo 1). Chamo atenção, ainda, para o fato de que, antes de cada grupo de 

sequências, apresento um resumo do material utilizado para discussão e geração dos 

dados.  

6.1. “É cada um pra um lado”: vozes oscilantes na coconstrução das identidades sociais 

de gênero e sexualidade 

 

As transcrições que aparecem nas próximas três sequências ocorreram no 

primeiro dia de gravação (12/08/2010). Dos 25 alunos da turma, 18 estavam presentes 

(16 meninas e 2 meninos), além de mim e de Gisele, a qual fez a filmagem. O texto 

escolhido para esse primeiro encontro foi a música “If I were a boy”, cantada  pela  

artista  pop  Beyoncé   Knowles. Além da letra, utilizei, também, o vídeo clipe da 

música e um curto trecho do filme nacional “Se Eu Fosse Você”
27

 (FILHO, 2006). A 

escolha da música, em particular, tem a ver com o fato de a cantora Beyoncé ser uma 

das preferidas dos adolescentes, além de exercer grande influência no comportamento 

dos jovens da atualidade, como, por exemplo, nas vestimentas e na formação de 

opinião. Assim, achei que o material seria bem recebido pelos alunos e que o debate 

seria produtivo. Creio ter acertado na escolha, uma vez que, segundo as minhas 

percepções, registradas nas notas de campo (12/08/2010),  

 

O trabalho com música hoje mobilizou a participação dos alunos. Eles, 
no geral, engajaram-se no debate. Mesmo aqueles que não falaram 
muito demonstraram estar atentos aos assuntos discutidos, o que ficou 
claro para mim através das pistas não verbais como acenos de cabeça, 
sorrisos e trocas de olhares. Além disso, tudo transcorreu de forma 
alegre. Os alunos cantaram, riram e se divertiram.   

 

                                                 
27

 Utilizei um trecho do filme de, aproximadamente, 5 minutos, no qual os personagens de Tony Ramos 

(Claudio) e Glória Pires (Helena) se dão conta de que trocaram de corpo. O objetivo de apresentar esse 

material foi motivar os alunos a se engajarem na discussão que viria a seguir.  
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Paralelo a isso, como veremos na descrição a seguir, tanto a música quanto a 

história contada através do vídeo clipe operam dentro de uma lógica que entende as 

identidades sociais de gênero como prontas e acabadas, ou prêt-à-porter, nas palavras 

de Rolnik (1997), à espera de serem consumidas. Seguindo essa linha, é como se 

homens e mulheres portassem identidades bem marcadas e distintas. Essa visão 

encontra-se no polo oposto à perspectiva socioconstrucionista (cf. Capítulo 2) assumida 

neste trabalho, a qual aponta para o processo de coconstrução das identidades sociais 

nas práticas discursivas nas quais nos engajamos. Assim, levei esse material para a sala 

de aula com o fito de observar se os alunos iriam se envolver na construção de 

identidades sociais de gênero e sexualidade menos aprisionadoras e essencialistas, 

assumindo um alinhamento contrário à visão de identidade apresentada pela música. 

Na música em questão, a cantora afirma que, se pudesse ser garoto por um dia, 

iria para onde quisesse sem dar satisfação, beberia cerveja, paqueraria sem ser julgada 

ou reprimida, desligaria seu celular para que ninguém pudesse encontrá-la e se colocaria 

em primeiro lugar. Por outro lado, afirma que seria um homem melhor a partir do 

momento que escutaria sua parceira e entenderia o tamanho da dor que é sentida quando 

se perde quem se ama. No vídeo clipe, Beyoncé encena uma policial e faz com o 

parceiro tudo o que diz na letra da música. No início da história, seu parceiro coloca 

uma linda mesa de café-da-manhã, mas ela parece não ligar e sai de casa para trabalhar 

sem dar maiores explicações. A cantora encena uma policial “marrenta”, que tenta 

impor respeito nas ruas, mas consegue ser descontraída com seus colegas de trabalho. 

Enquanto ela treina tiros e flerta com um colega policial, seu parceiro encontra-se no 

trabalho e, apesar de receber investidas de uma de suas colegas de escritório, parece não 

perceber e escolhe uma joia para sua amada na internet. Após o trabalho, Beyoncé sai 

com os amigos para jantar e ao notar que está recebendo uma ligação de seu parceiro, 

desliga o aparelho. Enquanto ela se diverte, ele permanece no escritório fazendo hora 

extra, apesar de receber um convite para sair de seus amigos. Logo após, a cantora 

aparece ao volante, com seu parceiro no carona entregando-lhe a joia que comprara. Ela 

parece gostar e, na cena seguinte, aparece com os brincos ganhos saindo com o colega 

policial com o qual costuma flertar. Seu parceiro, desapontado, observa tudo de longe e 

quando ela percebe sua presença, vai ao seu encontro e tenta beijá-lo como se nada 

estivesse acontecendo. Ele não aceita o beijo e os dois aparecem num quarto. A música 

para e eles têm um diálogo no qual ela pergunta o porquê dele ser tão ciumento. A partir 

daí, a situação se inverte: ele pergunta para ela o porquê de tanto ciúmes. O filme parece 
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voltar e o expectador percebe que é ela quem sofre com a indiferença do parceiro. 

Novamente vemos a cena do café-da-manhã, agora preparado por ela, e ele saindo para 

trabalhar ao lado de uma colega policial.   

Após realizar as primeiras atividades do material (cf. Anexo 2), propus que 

debatêssemos os questionamentos presentes na seção “Vamos discutir...”. Logo de 

início, lancei a pergunta “o que é ser menino ou menina na sociedade em que a 

gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense?”, 

a qual abre a sequência 1.  Apesar de o meu questionamento ser localizado, ou seja, ser 

específico acerca da sociedade na qual os alunos vivem, tenho claro que não apenas 

sociedades diferentes apresentam concepções distintas acerca do que é ser homem/ 

mulher, mas que no interior de uma mesma sociedade tais concepções são igualmente 

diversificadas, conforme outros atravessamentos identitários como a classe social, a 

religião, a idade, a raça, dentre outros fatores, e era justamente isso que gostaria de 

problematizar.  

 

6.1.1. Sequência 1: “eu fico REVOLTADA dentro de casa quando minha mãe fala que 

EU que tenho que lavar louça que EU que tenho que passar roupa” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Aline: Olhem aí no vamos discutir ainda aí na segunda página, 

olhem aí, o que é ser menino ou menina na sociedade em que a 

gente vive no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui na Baixada 

Fluminense? 

Alunos:((todos falam juntos)) 

Maiara: ser mulher é ser presa, TER QUE dar satisfação e ser 

homem é poder fazer qualquer coisa tipo não tem que dar 

satisfação não faz nada nadi:::nha em casa pega geral é DIFÍCIL 

ser mulher ((fala com voz de brava e gesticula bastante)) 

Alunos:((risos))((algumas alunas balançam a cabeça 

afirmativamente, arregalam os olhos e levantam a sobrancelha)) 

Isis:       ah:: eu fico REVOLTADA dentro de casa quando minha 

mãe   fala que EU que tenho que lavar louça que EU que tenho que 

passar     [roupa] 

Beatriz:   [e teu] irmão? 

Isis: ((volta seu olhar para Beatriz)) e meu irmão tem que ficar 

vendo televisão, indo no mercado  

Beatriz: uhum 

Isis: eu falo pra ela ISSO É UM ABSURDO aí ela >porque você é 

menina< mãe não vem com essa não que isso não vai prestar. 

Alunos: [((todos falam juntos))] 

Isis:   [˚eu fico re[voltada˚] 

Aline:              [quem tem] irmão aqui? 

Alunos:((oito alunos levantam a mão))(3.0) 

Aline: e como é que é o tratamento dos pais de vocês em relação 

ao irmão? Beatriz  

Beatriz: ele só varre o quin[tal]= 

Alunos:                     [risos] 
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Beatriz:=e tira o lixo de dentro de casa tira o lixo o resto eu e 

minha [irmã]= 

Aline:[ahã] 

Beatriz:=a gente que ((faz gesto com a mão como se tivesse 

limpando algo)) 

Aline: ah::: então você ainda tem uma irmã também↑ 

Beatriz: tenho somos três  

Aline: ahã e quem mais tem irmão? como é que é? vocês acham que o 

tratamento é igua::l ou é diferenciado? 

Laura: o meu irmão é mais novo do que eu tem nove anos então não 

faz nada NADA sentado vendo tele[visão O DIA INTEIRO] 

Beatriz:                      [e sua mãe diz que ele] é criança 

né?= 

Aline: =mas e aí você acha que ele não faz nada porque ele é 

criança ou porque ele é menino? 

Laura: as duas coisas ((volta o olhar para Beatriz)) e fica essa 

desculpinha de que ele é criança 

Alunos: ((risos)) 

Aline: ok [é::] 

Greyce:   [lá em] casa é mais equilibrado meu irmão acaba fazendo 

menos coisa porque ele trabalha fo::ra e tal mas tipo quando ele 

tá em casa por exemplo de férias ele é é muito mais igual tipo às 

vezes ele acaba >fazendo mais coisas do que eu< 

Aline: ele é mais velho [ou mais no]vo que você? 

Greyce:                 [mais velho] 

Aline: você acha que isso influencia a questão da idade ou não 

porque sua mãe dá um tratamento igual pra vocês dois ou porque 

ele é mais velho? 

Greyce: °lá em casa é igu[al°] 

Isis:                   [ é is]so aí depende da pessoa lá em casa 

meu irmão é mais velho ele trabalha fora só que aí quando ele tá 

em casa ele não quer fazer nada aí quando tá eu e ele em casa eu 

faço uma negociação eu falo OH eu lavo a louça e você faz outra 

coisa eu estendo a roupa você lava a louça aí minhã mãe  fica  

assim  ele  trabalha fora VOCÊ fica explorando o  ga[roto]= 

Alunos:                                             [((risos))] 

Isis:=que não sei o que gente eu fico REVOLTADA com isso mas você 

fica obrigando ele a fazer eu falo MÃE eu tô dividindo eu não sou 

obrigada >a fazer tudo sozinha< tando eu e ele em casa ele vai 

ficar de bobeira e eu vou ficar aí ralando igual uma maluca? 

Aline: ok [((risos))] ((arregalo os olhos e pareço expressar medo 

de Isis)) 

Beatriz:  [mas você estuda] fora também 

Alunos: ((risos)) 

Isis: eu falo pra ela EU ESTUDO aí ela fala assim mas ele 

trabalha e a sua obrigação é estudar e isso sem nem falar do meu 

pa::i 

Aline: então e o pai? 

Isis:   [nem se mexe] 

Beatriz:[nem é com ele] 

Alunos: [((a maior parte dá risada, debocha, balança a cabeça 

como se estivesse dizendo não] 

((Mariane levanta o dedo, pedindo o turno, mas Sofia começa a 

falar)) 

Sofia: lá em casa é assim meu pai foi criado com a minha vó 

fazendo tudo pra ele meu irmão é a mesma coisa minha mãe fala 

assim Daniel é::come seu prato tal é come a comida e lava o seu 

prato NÃO ele pega lá deixa lá jogado embaixo da cama ou alguma 

coisa parecida m[inha mãe] 

Aline:                         [cama? cama?] 

Alunos:                        [((risos))] 
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Sofia: sim, é:: debaixo da cama ele esconde aí tipo chega assim 

em casa a casa tá a maior bagunça eu fico me dá uma agonia eu 

começo a arrumar minhas coisas e tal aí minha mãe Jorge por que 

você não falou nada? aí meu pai ah::: deixa o garoto ele tava 

dormi:::ndo porque ele tá >trabalhando à noite agora< então ele 

dorme de manhã aí praticamente nada meu irmão faz aí quando chega 

o final de semana domingo fica eu e minha mãe lá reclamando 

arrumando casa e eles lá parado vendo televisão enrolando no  

computador  jog[ando↓] 

Aline:         [Ele e] seu pai? 

Sofia: exatamente= 

Alunos: ((risos)) 

Sofia:=então é assim se uma fala de um é sempre assim fica aquela 

duplinha eu e minha mãe a gente arrumando e    [tal]  

Isis:                                     [aí seu] pai e seu 

irmão 

Sofia: é meu irmão e meu pai fazendo bagunça °eles se                   

protegem° 

Aline:           então na casa de ninguém aqui os pais têm 

decisão em relação a isso a quem faz as tarefas e é SÓ a mãe que 

fala você faz isso você faz aquilo Mariane você já tá com o dedo 

duro    [fala] 

Alunos: [((risos))] 

Mariane: lá em casa eu não tenho irmão então fica só dividido 

entre mim e a minha irmã aí quando o meu pai tá em casa ele manda 

minha irmã fazer mais coisa do que eu porque eu estudo e a minha 

irmã não costuma fazer nada aí ele divide não deixa só pra minha 

mãe  

Aline: mas e ELE? 

Mariane: ele FAZ ele ajuda minha mãe[sem nenhum] problema= 

Aline:                              [uhum] 

Mariane:  =os meninos estão quietos mas eu vou defender os 

meninos  por[que]=  

Alunos:     [((risos))] 

Mariane: =eu tenho primos que eu acho que é questão de educação 

porque os meus primos ajudam sim as minhas tias  

Isis: ah:: depende mesmo da criação realmente coisa que meu irmão 

não teve 

 

Nessa primeira sequência, num macroenquadre de aula, inicio com um 

questionamento sobre o que é ser menino(a) na sociedade atual (linhas 1, 2, 3 e 4), 

construindo, assim, um footing de professora da turma e controladora do tópico ao 

alinhar-me de forma assimétrica na condução inicial da aula. Ainda nessa sequência, 

sou eu quem faz quase todas as perguntas (com exceção da pergunta de Beatriz, na linha 

15, “[e teu] irmão?”), o que ratifica o evento enquadrado como aula e os 

alinhamentos de professora e alunos.  

Apesar do macroenquadre aula, há outros enquadres que são sinalizados ao 

longo do evento social. Logo de início, proponho o enquadre de debate, já que lanço 

uma pergunta aos alunos de maneira geral, na expectativa de que eles discutam o tópico. 

Tal enquadre é ratificado por Maiara, a qual toma o turno e encena um alinhamento 

duplo de emissão de opinião e indignação, uma vez que começa a expressar seu ponto 
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de vista acerca do que fora perguntado de forma bastante exaltada (observe a marcação 

das pistas paralinguística (voz brava) e não verbal (gesticulação) – linha 9). A aluna 

inicia sua fala dando uma opinião mais geral (“ser mulher é ser presa, TER QUE 

dar satisfação e ser homem é poder fazer qualquer coisa” - linhas 6 e 7) e 

finaliza chamando atenção para dois aspectos: os relacionamentos amorosos e o 

comportamento dos homens frente aos afazeres domésticos (“tipo não tem que dar 

satisfação não faz nada nadi:::nha em casa pega geral é DIFÍCIL ser 

mulher” – linhas 7, 8 e 9). Este último ponto será o centro de toda a discussão.  

Em relação à fala de Maiara, gostaria de chamar a atenção, em especial, para o 

uso do verbo de ligação “ser”, o qual exprime um estado permanente, e do modalizador 

deôntico “ter que”. Com o uso do verbo “ser”, Maiara indica que “ser presa” e “poder 

fazer qualquer coisa” são características intrínsecas a mulheres e homens, 

respectivamente, ou seja, são atributos permanentes, que sempre estiveram ali. Em 

relação ao modalizador deôntico, Santos (1999, p.405) afirma que, ao usá-lo, “o falante 

admite que o conteúdo proposicional é obrigatório, havendo, portanto, necessidade de 

acontecer”.  Assim, a força ilocucionária de “tem que” faz-nos ter a impressão de que 

estamos diante de uma norma a ser cumprida, no caso, mulheres devem dar satisfação 

do que fazem, enquanto homens, não. A escolha do verbo de ligação e do modalizador, 

portanto, apontam o grau de certeza de Maiara com relação àquilo que ela está dizendo, 

levando a aluna a concluir que, diante do exposto, “é DIFÍCIL ser mulher” (linhas 8 

e 9).  Vemos que suas escolhas operam também na naturalização das performances 

masculinas e femininas, assim como faz a letra da música. Maiara, inclusive, utiliza-se 

de exemplos pinçados da letra para apresentar sua resposta ao meu questionamento 

como, por exemplo, o fato do homem não precisar dar satisfação de seus passos e poder 

seduzir quantas mulheres quiser sem ser julgado negativamente pela sociedade por isso. 

Contudo, Maiara não parece estar indiferente a essas questões. Pelo contrário, através 

do seu alinhamento de indignação, notamos uma insatisfação em relação ao que está 

afirmando. 

Logo após a fala inicial de Maiara, todos os alunos alinham-se em concordância 

com ela, entendendo que existe apenas uma performance de masculinidade e outra de 

feminilidade, o que é sinalizado pelo riso geral, propondo, nesse momento, um 

enquadre específico para a aula: alunos ecoando o senso comum.  O riso aponta, 

portanto, para uma identificação dos alunos com aquilo que acabara de ser dito. Por 

outro lado, ao mesmo tempo em que riem, algumas alunas parecem se alinhar em 
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concordância com Maiara também em relação ao seu alinhamento de indignação, o que 

pode ser identificado através das pistas não verbais como o balançar de cabeças, os 

olhos arregalados e as sobrancelhas levantadas (linhas 10 e 11).  

No turno de fala seguinte, Isis, também num footing de indignação, sinalizado 

pela ênfase dada ao vocábulo “REVOLTADA” (linha 12), expressa como se sente diante do 

posicionamento de sua mãe de que é a aluna quem deve executar as tarefas domésticas. 

Isis enfatiza, ainda, o pronome pessoal do caso reto “EU” (linha 13), deixando claro que 

as tarefas recaem sobre ela. Já de início, percebemos um embate de identidades, já que a 

mãe de Isis encena uma performance de mãe cuidadora, dona de casa, responsável por 

todos os afazeres domésticos e, através de sua autoridade de mãe, deseja que Isis se 

engaje na mesma performance. No entanto, mãe e filha não compartilham dos mesmos 

esquemas de conhecimento e das mesmas expectativas em relação à performance 

feminina, o que gera um conflito entre as duas.  

A partir daí, Beatriz introduz o papel da figura masculina do irmão dentro de 

casa com a pergunta “e teu irmão?” (linha 15), dando início a um novo enquadre, o 

de explicação. Isis alinha-se como aquela que explica e alinha Beatriz como aquela que 

necessita de explicações. Isis deixa de falar com o grupo como um todo e fixa seu olhar 

em Beatriz.  Esta ratifica o novo enquadre através da pista linguística e paralinguística 

“uhum” e demonstra não só compreensão com o ponto de vista de Isis, como o desejo 

de que Isis continue com o seu turno de fala. Segundo Osterman (2001 apud HOLMES, 

2003, p.72), a utilização de tais pistas indica gentileza e sensibilidade às necessidades 

do outro.  

Diante dessa fala de Isis, ou seja, de que as “tarefas” do irmão são “assistir 

televisão” e “ir ao mercado”, fica claro que a identidade masculina privilegiada em sua 

casa é a hegemônica, ratificada pelo senso comum, que sustenta a oposição binária 

homem X mulher, ou seja, as mulheres são responsáveis pelos cuidados com a casa e 

com a família e os homens são responsáveis por trabalhar fora do espaço doméstico e 

serem os provedores. Até mesmo a única tarefa que o irmão de Isis deve executar em 

relação à casa, a de “ir ao mercado”, não é realizada dentro do espaço doméstico.  

Em seguida, ainda num enquadre de explicação e encenando um alinhamento 

duplo de indignação, evidenciado pela ênfase na oração “ISSO É UM ABSURDO” (linha 

19), e explicação, uma vez que retoma o que estava falando antes da pergunta de 

Beatriz, Isis anima a voz de sua mãe (GOFFMAN, 2002), realizando uma performance 

discursiva ao utilizar seu aparato vocal, mudando o tom de voz e acelerando a fala 
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(linhas 19 e 20). Isis também anima sua própria voz (linha 20), mostrando seu 

descontentamento diante das atitudes de sua mãe. Goffman (2002, p.139) explica que 

quando veiculamos palavras que não sejam as nossas próprias, pode-se dizer que dois 

animadores estão envolvidos: aquele que está fisicamente animando os sons que são 

ouvidos e “um animador encaixado, uma figura inserida em uma afirmação e cuja 

presença se dá somente no universo sobre o qual se está falando, não no universo no 

qual a narração em curso acontece”. No exemplo dado, Isis é aquela que anima 

fisicamente os sons e sua mãe seria o animador encaixado. Goffman (2002, p.146) 

afirma, ainda, que quando mudamos de voz, ou para falar por outro aspecto de nós 

mesmos, ou por outra pessoa, “não estamos encerrando o alinhamento anterior, mas o 

suspendendo temporariamente, com o entendimento de que ele será quase 

imediatamente restabelecido”. Ao utilizar o recurso da animação da sua própria voz e da 

de sua mãe, Isis tenta trazer, de forma mais realística, seu cotidiano para a sala de aula, 

respaldando seus motivos para se indignar diante do preconceito de gênero claramente 

expresso pela mãe, ao qual temos acesso através da animação de Isis da justificativa 

“porque você é menina” (linhas 19 e 20).  

Em seguida, como há um burburinho generalizado e Isis diminui seu tom de voz, 

o enquadre aula volta a entrar em ação e resgato o turno com o intuito de dar 

continuidade ao tema proposto por Beatriz, ou seja, o papel do irmão em casa. Como o 

enquadre proposto por mim desde o início é o de debate, meu objetivo principal é deixar 

que os alunos falem. No entanto, quando percebo que ninguém toma o turno ou quando 

quero dar prosseguimento a uma discussão que acredito ser relevante, utilizo-me da 

assimetria da sala de aula e alinho-me como professora, direcionando o curso das ações 

sociais.  

Com o meu questionamento (“[quem tem] irmão aqui?” - linha 23), apenas 

os alunos que têm irmãos levantam as mãos e nenhum deles inicia algum tipo de relato. 

Entendo esse silêncio ((3.0) - linha 24) como uma pista de contextualização, o que deixa 

claro que o macroenquadre de aula sobrepujou o enquadre de debate, já que os 

participantes alinharam-se como alunos, esperando que eu delegasse o turno ou 

continuasse a falar. Sendo assim, especifico um pouco mais a pergunta (“e como é 

que é o tratamento dos pais de vocês em relação ao irmão?” – linhas 25 e 

26), desejando não só compreender mais acerca da relação entre pais e filhos homens, 

como também restabelecer o enquadre de debate. 
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Uma das alunas que levantou a mão, Beatriz, ratifica o meu enquadre de debate 

e relata, então, que seu irmão apenas “varre o quintal” (linha 27) e “tira o lixo 

de dentro de casa” (linha 29), deixando os demais afazeres para ela e sua irmã. 

Assim, encontramos na família de Beatriz a mesma identidade masculina privilegiada 

na família de Isis, o que faz com que as tarefas delegadas a seu irmão sejam “do lado de 

fora” da casa.  

Mais uma vez, demonstro minha compreensão através da pista linguística e 

paralinguística “ahã” (linha 31) e, com o fito de engajar outros no debate, lanço outras 

perguntas (“e quem mais tem irmão? como é que é? Vocês acham que o 

tratamento é igua::l ou é diferenciado?” – linhas 36 e 37). 

Laura, também ratificando o meu enquadre de debate, toma o turno e acrescenta 

o componente “idade” (“o meu irmão é mais novo do que eu tem nove anos 

então não faz nada NADA sentado vendo tele[visão o DIA INTEIRO]” - 

linhas 38 e 39) à discussão. Vale ressaltar que, ao fazer uso da conjunção coordenativa 

conclusiva “então”, Laura conclui que seu irmão não faz nada devido à pouca idade que 

tem.   Num footing de concordância, ancorado pela conjunção coordenativa aditiva “e” 

(linha 40), Beatriz complementa o que vinha sendo dito pela colega, indicando a 

responsabilidade da mãe de Laura pela não participação do irmão nas tarefas domésticas 

(“e sua mãe diz que ele é criança né?” – linhas 40 e 41). Note que Beatriz 

faz uma afirmação, mas fica à espera de uma confirmação, já que, no final, ela sobe a 

entonação ao falar o advérbio “né”, marcada pelo símbolo (?)(linha 41).  

Contudo, com o objetivo de compreender melhor o entendimento de Laura 

acerca da relação entre idade e gênero, não dou espaço para que a aluna responda à 

Beatriz (observe as falas engatadas nas linhas 41 e 42), alinho-me como professora, 

tomo o turno e inicio um enquadre de explicação, ancorado pela pista linguística “mas 

e aí” (linha 42). Laura não só ratifica o meu enquadre, ao se alinhar como aquela que 

explica e responder ao que eu perguntei (“as duas coisas” – linha 44), como faz 

questão de ratificar o enquadre de confirmação iniciado por Beatriz (linhas 40 e 41), 

voltando seu olhar para ela (linha 44) e afirmando que seus pais justificam a não 

colaboratividade do irmão com o argumento de que ele é criança (linhas 44 e 45). Tal 

fato demonstra uma preocupação de Laura com a face positiva da colega e uma 

cumplicidade entre as interlocutoras.    
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Em relação à construção das identidades sociais de gênero nas interações 

domésticas, a família de Laura assemelha-se às famílias de Isis e Beatriz. Se os pais de 

Laura vislumbrassem performances de masculinidade menos hegemônicas, seu irmão, 

mesmo criança, poderia ter tarefas que fossem correspondentes à sua faixa etária.  

Em seguida, como ninguém mais assume o turno, tomo-o para mim, mas diante 

de minha demora em iniciar um comentário (note o prolongamento do “é::” - linha 

47), a aluna Greyce toma o turno. Logo de início, fica claro que ela não se alinha em 

concordância com Laura e Beatriz, pois afirma que, em sua casa, a divisão das tarefas é 

mais equilibrada (“[lá em] casa é mais equilibrado” - linha 48), iniciando um 

enquadre de testemunho pessoal e um alinhamento de discordância. Além disso, Greyce 

introduz o componente “trabalhar fora”. A aluna utiliza esse argumento para justificar o 

fato de seu irmão fazer menos coisas dentro de casa (“meu irmão acaba fazendo 

menos coisa porque ele trabalha fo::ra e tal” – linhas 48 e 49). No entanto, 

em seguida, para sustentar seu ponto de vista, utiliza-se da conjunção adversativa 

“mas”, introdutória do argumento de maior importância, que, no caso, é o fato de seu 

irmão, quando está de férias, realizar mais tarefas em casa do que ela própria (“mas 

tipo quando ele tá em casa por exemplo de férias ele é é muito mais 

igual tipo às vezes ele acaba >fazendo mais coisas do que eu< - linhas 

49-51). 

Nesse momento, querendo saber mais de Greyce, uma vez que ela deu início a 

um alinhamento de discordância, e aproveitando-me do tópico introduzido por Beatriz, 

a idade, o enquadre aula volta a operar e, fazendo uso do meu alinhamento de 

professora, direciono duas perguntas a Greyce (“ele é mais velho [ou mais no]vo 

que você? – linha 52/ “você acha que isso influencia a questão da idade 

ou não porque sua mãe dá um tratamento igual pra vocês dois ou porque 

ele é mais velho?” – linhas 54-56) . A aluna ratifica o meu enquadre, alinha-se 

como aluna e, prontamente, responde aos meus dois questionamentos. Greyce sustenta, 

ainda, seu alinhamento de discordância iniciado anteriormente ao ratificar que, em sua 

casa, o tratamento dado a ela e a seu irmão por parte da mãe é igual (“°lá em casa é 

igu[al°] – linha 57). Pela primeira vez, desde o início dessa sequência, podemos 

observar uma família que parece vislumbrar uma performance de masculinidade não 

hegemônica, a qual admite como traço a participação do homem nos afazeres 

domésticos.   
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Com a diminuição do som da voz de Greyce, Isis compreende a pista de que o 

turno da colega estava chegando ao fim, toma o turno para si e, num alinhamento duplo, 

ratifica o alinhamento de discordância iniciado por Greyce em relação ao que vinha 

sendo dito e inicia um alinhamento de concordância com a colega, sinalizado pela pista 

linguística “é isso aí” (linha 58).  

 Isis vive situação semelhante à de Greyce, pois também tem um irmão mais 

velho que trabalha fora. No entanto, ao contrário do irmão de Greyce, o de Isis não tem 

o hábito de realizar tarefas domésticas e ainda é apoiado por sua mãe, como a aluna já 

havia expressado anteriormente, transcrito no início dessa sequência (linhas 12-14). 

Apesar disso, Isis delega tarefas ao irmão quando ambos estão a sós em casa. Contudo, 

a aluna é repreendida pela mãe, sendo acusada de explorar o irmão (“VOCÊ fica 

explorando o ga[roto]=” - linha 63). Como fizera no início da sequência, após os 

risos da turma diante de sua performance discursiva, Isis passa a operar num enquadre 

de indignação (linha 65), ancorado pelas pistas linguística e paralinguística 

“REVOLTADA” (linha 65). A aluna, mais uma vez, utiliza o recurso de animar a voz da 

mãe para trazer à tona seu cotidiano em casa (“mas você fica obrigando ele a 

fazer” – linhas 65 e 66). Quando digo “ok” (linha 69) em compreensão ao que Isis 

acabara de dizer, alinho-me como aquela que ironiza, alterando o enquadre para ironia, 

já que arregalo os olhos para Isis e posiciono minhas mãos como se a tivesse evitando, 

expressando “medo” pela aluna, devido à veemência de sua indignação. Além disso, 

enquanto dou risadas pela ironia que fiz, Beatriz permanece no mesmo enquadre e 

também se alinha como aquela que ironiza, afirmando que Isis “estuda fora” (linha 

71), fazendo um trocadilho com a justificativa da mãe de Isis de que o irmão “trabalha 

fora” e, por isso, não contribui com os trabalhos domésticos.  

Após as risadas da turma, Isis introduz o papel da figura paterna (“e isso sem 

nem falar do meu pa::i – linhas 74 e 75), já que, até o momento, apenas os 

relacionamentos com as mães tinham sido mencionados. Para não deixar que o tópico se 

perdesse, prontamente tomo o turno e lanço a pergunta “então e o pai?” (linha 76), 

retomando o enquadre de debate. Isis e Beatriz apresentam respostas semelhantes ao 

afirmarem que seus pais não costumam ajudar nas tarefas da casa (“nem se mexe” – 

linha 77/ “nem é com ele” – linha 78) e, boa parte da turma, alinha-se em 

concordância com as colegas através de pistas como risos e acenos de cabeça (linhas 79 

e 80).  
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Como vimos até agora, em muitas famílias, os pais ratificam a performance de 

masculinidade que circula no senso comum, sustentando, assim, os regimes de verdade 

vigentes (FOUCAULT, 1979/2001). Observamos, através da fala das alunas, pais e 

mães que creem na existência de um modelo de “macho”, o qual encontra respaldo 

numa sociedade patriarcal e androcêntrica e onde homens não executam afazeres 

domésticos. A masculinidade hegemônica estabelece padrões que são normatizados e 

tomados como referência, tornando qualquer desvio desse padrão passível de repreensão 

ou patologização pela referência hegemônica (BADINTER, 1993). Vemos, por 

exemplo, a mãe de Isis operando na lógica dessa referência e repreendendo a filha 

quando esta confronta os padrões normatizados e coloca o irmão para ajuda-la nas 

tarefas da casa.  

Na linha 81, vemos a tentativa de participação de Mariane. Ao contrário das 

demais meninas, que reclamam os turnos de fala para si, Mariane utiliza uma estratégia 

bastante corriqueira no contexto da sala de aula: a de levantar o dedo, pedindo 

permissão para falar. Percebemos que o enquadre que Mariane utiliza para pautar sua 

atitude é o de aula. Já Sofia, esta ratifica o meu enquadre de debate e logo inicia seu 

turno quando percebe que Isis e Beatriz acabaram de falar e que a turma toda se 

engajava em conversas paralelas sobre o assunto, num tom de voz moderado. Não vejo, 

no contexto em questão, a atitude de Sofia como rude, pelo contrário, percebo que ela 

estava atenta ao enquadre de debate proposto por mim desde o início. Além disso, ao 

assistir a filmagem, noto que Sofia, em nenhum momento, olha para Mariane e, 

portanto, não poderia ter percebido que a colega clamava pelo turno. 

Sofia inicia um enquadre de testemunho pessoal, já que irá relatar a dinâmica de 

como seus pais lidam com as diferenças de gênero. De início, a aluna aponta que seu pai 

fora criado nos moldes dos demais casos relatados anteriormente, ou seja, não 

colaborando com as tarefas domésticas e tendo uma figura feminina, no caso, a de sua 

mãe, para realizá-las (“lá em casa é assim meu pai foi criado com a minha vó 

fazendo tudo pra ele meu irmão é a mesma coisa” - linhas 83 e 84). Sofia 

afirma, ainda, que, com seu irmão, o caso se repete. O rapaz espera não precisar realizar 

nenhum dos afazeres de casa. Contudo, diferentemente das situações relatadas, 

principalmente, por Isis, Sofia consegue enxergar na figura da mãe alguém que deseja 

que o filho adote uma postura mais colaborativa. Conseguimos perceber isso, pois Sofia 

também utiliza o recurso de animar a voz de sua mãe (“minha mãe fala assim 
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Daniel é:: come seu prato e tal é come a comida e lava o seu prato” - 

linhas 84-86). 

Na linha 88, por achar estranho o que fora relatado por Sofia, ou seja, que seu 

irmão coloca o prato sujo debaixo da cama (“ele pega lá deixa lá jogado 

embaixo da cama” – linha 86), inicio um alinhamento de confirmação, através da 

repetição do vocábulo “cama”, para checar se havia entendido corretamente. Após os 

risos da turma e da própria Sofia, esta alinha-se como aquela que confirma ao utilizar o 

marcador discursivo sinalizador de concordância “sim” (linha 90), apontando que eu 

tinha entendido o vocábulo “cama” corretamente.  

Sofia, ainda no enquadre de testemunho pessoal, mais uma vez, elucida que há 

um movimento da parte de sua mãe em cobrar que o pai também seja responsável por 

delegar tarefas domésticas ao filho. Para tanto, Sofia anima as vozes de seus pais numa 

espécie de diálogo entre eles (“aí minha mãe Jorge por que você não falou 

nada? Aí meu pai ah::: deixa o garoto ele tava dormi:::ndo - linhas 92-

94). Apesar do esforço da mãe, o pai de Sofia parece não se importar com o fato do 

filho não colaborar. A aluna relata, ainda, que, enquanto as mulheres da casa reclamam 

por não receberem ajuda dos homens nos afazeres domésticos, eles se divertem (“fica 

eu e minha mãe lá reclamando arrumando casa e eles lá parado vendo 

televisão enrolando no computador jog[ando↓]” - linhas 96-98). 

No caso de Sofia, percebemos que há um embate entre as performances de 

gênero realizadas em sua casa. Mãe e filha apesar de realizarem performances de 

cuidadoras e responsáveis pela casa, já que, mesmo com as reclamações, não deixam de 

executar as tarefas domésticas, projetam performances de masculinidade que incluam a 

participação e a colaboração nas tarefas do lar. No entanto, esses homens não realizam 

as performances esperadas por elas, ratificando performances de uma masculinidade 

hegemônica.  

Quando percebo que o turno de fala de Sofia chegou ao fim através da 

diminuição de seu tom de voz (linhas 106 e 107), inicio um enquadre de conclusão, 

sinalizado pela conjunção coordenativa conclusiva “então” (linha 108), no qual faço 

uma espécie de resumo acerca do que tinha sido dito nos últimos turnos. No entanto, ao 

perceber que Mariane, novamente, pede o turno através do dedo levantado, interrompo 

o enquadre de conclusão, ratifico o enquadre de aula proposto por ela, alinho-me como 

professora e ofereço o turno a ela (“Mariane você já tá como dedo duro [fala]” 

– linhas 110 e 111). 
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A partir daí, Mariane toma o turno e alinha-se contrariamente às meninas que 

falaram antes dela ao apresentar um contexto doméstico diferente: seu pai, não só tem 

voz ativa na delegação e divisão das tarefas em casa, como também as executa. Para 

este último fato, Mariane enfatiza o verbo fazer em “ele FAZ” (linha 119), chamando 

atenção para a presteza do pai. Além disso, em seus próximos turnos, Mariane encena 

um footing de porta-voz dos meninos (“=os meninos estão quietos mas eu vou 

defender os meninos por[que]= -  linhas 121 e 122), relatando que seus primos 

costumam ajudar suas tias em casa e atribui isso ao fato da educação que tiveram (“=eu 

tenho primos que eu acho que é questão de educação porque os MEUS 

primos ajudam sim as minhas tias” - linhas 124 e 125). Para finalizar esse 

recorte que compõe a sequência 1, Isis alinha-se em concordância com Mariane ao 

afirmar que a colaboratividade dos homens dentro de casa depende da criação que 

receberam.  

Quanto à não participação dos meninos elucidada por Mariane em “=os 

meninos estão quietos” (linha 121), digo que o mesmo fora percebido e registrado 

por mim nas notas de campo (12/08/2010): 

 

Na aula de hoje, enquanto as meninas participaram ativamente, os 
meninos estavam um pouco retraídos. Não notei desatenção neles, 
mas senti que eles pareciam intimidados. Como o enquadre 
predominante foi o de debate, creio que isso também tenha favorecido 
o silêncio dos meninos durante boa parte da aula. Acredito que 
precisarei ficar atenta a esse fato e estou curiosa para ver se isso 
ocorreu porque ainda estamos no primeiro dia ou se isso irá se repetir 
nas próximas aulas.  

 

   

Ainda acerca da fala de Mariane, a aluna apresenta uma família, entendida nesse 

momento não só como pais e filhos, mas incluindo tios, tias e demais parentescos (já 

que Mariana menciona tios e primos), na qual se nota uma desnaturalização de crenças e 

de não essencialização das diferenças entre homens e mulheres. Notamos, ainda, que a 

influência das performances aprendidas no convívio familiar é tão latente que leva a 

aluna a dizer que irá “defender os meninos” (linhas 121 e 122), pois realmente 

acredita que performances de masculinidade diferentes das apresentadas anteriormente 

podem ser realizadas.  

Em relação à sequência que acabo de analisar, apesar dos alinhamentos de 

professora e alunos serem quase constantes, os temas colocados em pauta para 
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discussão foram propostos pelos alunos e ratificados por mim através de comentários ou 

de perguntas que estimulassem um maior desenvolvimento do assunto. Como, 

normalmente, espera-se que seja o professor quem introduza os tópicos a serem 

abordados e, no caso da sequência 1, foram as alunas que o fizeram, houve aí, em 

determinados momentos, uma inversão dos alinhamentos. Como exemplo, posso citar, a 

própria fala inicial de Maiara, a qual direcionou toda a sequência 1. Em seguida, na 

linha 15, Beatriz introduz o papel do irmão na família (“[e teu] irmão?”), o que 

rende uma longa discussão. Laura, nas linhas 38 e 39, inclui o fator da idade como uma 

possível justificativa dos pais para “aliviar” os meninos nas tarefas domésticas, ora 

porque são novos demais para fazê-las, ora por serem mais velhos e já trabalharem fora. 

A aluna Isis, nas linhas 74 e 75, menciona a figura do pai (“isso sem nem falar do 

meu pa::i”), já que a discussão, até esse momento, estava pautada na relação das mães 

com os filhos e filhas.  

Creio que o fato dos tópicos emergirem das falas dos alunos é extremamente 

enriquecedor, uma vez que eles mesmos trazem à baila aquilo que julgam ser mais 

relevante com base nas experiências vividas e nos seus esquemas de conhecimento. De 

acordo com Fabrício (1996), o caráter social da construção do conhecimento só se 

efetiva se o tema tiver ligação com a experiência dos alunos como sujeitos sociais. E foi 

justamente isso que vi acontecendo nessa sequência: através dos enquadres e 

alinhamentos de testemunho pessoal e indignação, pude perceber que a temática das 

identidades sociais do gênero faz parte do cotidiano dos alunos, como, por exemplo, nas 

relações familiares.  

Acerca dessas relações, a sequência 1 mostrou que, desde pequenos, somos 

ensinados por nossos pais a repetir performances discursivas e que eles, por sua vez, 

foram ensinados por seus pais a fazerem o mesmo, deixando claro que os sentidos 

atrelados às performances realizadas por nós não nascem conosco, mas são aprendidos 

ao longo de nossas interações (cf. Capítulo 3). Sofia, por exemplo, através de sua fala, 

aponta que sua avó realizava todos os afazeres domésticos para seu pai e que, 

atualmente, o mesmo se repete, já que sua mãe faz o mesmo por seu irmão (linhas 83 e 

84). Além disso, Sofia já realiza as tarefas domésticas, as quais, muito provavelmente, 

aprendeu a executar tendo sua mãe como exemplo (linhas 97 e 103). E é justamente 

nesse ciclo de repetições do fazer discursivo que as performances ganham a aparência 

de ser. Ao olharmos para a maioria dos relatos da sequência 1, temos a impressão de 

que não faz parte da performance de masculinidade realizar tarefas como cozinhar, 
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limpar, arrumar e lavar. Por outro lado, essas mesmas tarefas seriam realizações 

marcantes da performance de feminilidade.  

Contudo, apesar desse cenário de aparente desesperança, Pennycook (2007) nos 

traz a memória que não devemos aceitar a noção de que só podemos nos envolver em 

performances já existentes. Sempre há uma possibilidade de improvisação, a qual está 

ligada à ideia de performatividade (cf. seção 3.1). Como acompanhamos nessa 

sequência, a performatividade do gênero não é um “ato” singular ou deliberado, mas 

“uma prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele 

nomeia” (BUTLER, 1999, p. 154).  

Diante do exposto, vemos, por exemplo, diversos discursos de mães e pais, 

entextualizados (cf. Capítulo 2) pelas alunas no contexto da sala de aula, ganhando 

novos significados, como podemos observar através dos enquadres e alinhamentos de 

indignação. Foi comum ver as alunas animando as vozes de suas mães e pais não só 

para conferir credibilidade e verossimilhança àquilo que estavam dizendo, como 

também para revisar criticamente as performances encenadas por seus pais e mães no 

contexto doméstico. Como exemplo, podemos citar Isis, a qual repete o vocábulo 

“revoltada” (linhas 12 e 65) para se referir a como se sente em relação à performance 

de feminilidade estereotipada realizada por sua mãe,  e Laura, a qual faz uso do grau 

diminutivo em “desculpinha” (linha 45) para condenar a performance protetora da 

mãe em relação ao seu irmão quando afirma que o menino não realiza tarefas 

domésticas porque é criança.  

As performances discursivas de Isis, Laura e Sofia são também bons exemplos 

de microrresistências, ou seja, de práticas locais que, de alguma forma, apontam para 

maneiras de se entender as identidades de gênero que vão além daquelas social e 

culturalmente legitimadas no contexto familiar. Como sugere Foucault (1988/ 2009), 

não se trata de uma “grande resistência” ou de um “grande contradiscurso”, mas de 

pequenos movimentos que flexibilizam as identidades sociais de gênero.  

Também nessa sequência, através dos alinhamentos de discordância iniciados 

por Greyce e Mariane, observamos pai, mãe, irmão, tia e primos realizando 

performances de masculinidade e feminilidade não hegemônicas, deixando claro que as 

identidades sociais de gênero não são fixas e que, dentro da mesma sociedade, há 

diversas concepções acerca do que é ser homem/ mulher. Dentro das famílias dessas 

alunas, por exemplo, realizar tarefas domésticas é sim um traço da performance de 

masculinidade.  
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Por fim, foi possível observar que todas as alunas, no momento dessa interação, 

de alguma forma, se engajaram em processos de construção de identidades sociais de 

gênero menos aprisionadoras e menos causadoras de preconceitos entre homens e 

mulheres, ora entextualizando e não se alinhando em concordância com os discursos 

preconceituosos que circulam em suas famílias, ora entextualizando e se alinhando em 

concordância com discursos familiares que não ecoam o senso comum. No entanto, 

apesar dessa avaliação positiva inicial, em outros momentos, as discussões não 

seguiram esse caminho, como veremos nas próximas sequências. 

A sequência 2, assim como a 1, ocorreu durante a discussão dos tópicos 

propostos na seção “Vamos discutir...” do material. A pergunta que estava no centro do 

debate era a seguinte: “Ainda pensando na definição apresentada pela letra, você vê 

vantagens em ser menino? E em ser menina?”. As meninas, então, listaram algumas 

vantagens de ser menino como, por exemplo, ficar na rua o dia todo, ser forte e 

determinado, andar sem camisa, ficar numa rodinha de amigos sem ser chamado de 

fofoqueiro, além de chamarem a atenção para o fato de que meninos costumam ter mais 

“liberdade” do que meninas. 

Em relação ao aspecto da fofoca, ressalto que, com o comentário de que meninos 

não fofocariam, as meninas se colocam todas num mesmo grupo, no qual o ato de 

fofocar é uma característica comum a todas elas. Em contrapartida, ao associar a fofoca 

ao universo feminino, elas alinham essa prática como um atributo não masculino, 

respaldando os regimes de verdade vigentes. O mesmo acontece quando elas afirmam 

que meninos são fortes e determinados e que essas seriam características vantajosas de 

se ter.  Diante de tal declaração, podemos inferir que elas não consideram força e 

determinação como atributos da identidade feminina.  

Após a exemplificação das “vantagens de ser menino”, a qual alinhou os 

homens, mais uma vez, como despreocupados, machos (já que fofocar é coisa de mulher 

e macho não fofoca!), fortes e livres para fazer o que quiserem, o alinhamento de 

discordância inaugurado por Maiara chamou atenção.  

6.1.2. Sequência 2: “ah, mas tem menino que é muito mãezinha também” 

  
1 

2 

3 

4 

5 

Maiara: ah, mas tem menino que é muito mãezinha também 

Aline: ã? o que que seria um garoto mãezinha? 

Maiara: MEU IRMÃO. Ontem a gente foi pro ponto aí eu falei 

Marcelo meu ônibus está aí. aí ele ai como é que eu vou fazer pra 

ir pra escola eu não sei pegar o ônibus ((como se estivesse 
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choramingando)) eu disse você faz assim ((projeta o corpo para 

frente e estende o braço como se estivesse fazendo sinal para 

pegar um ônibus)) que o ônibus para e aí você sobe tipo sabe 

muito dã::: aprende a ser homem de verdade parece menina= 

Alunos:  ((risos))   

Beatriz:=muito dependente 

Aline: ah:: parece menina,[então as meninas são assim, né?] 

Maiara:                   [é::: porque tipo assim menina] tem 

muita proteção ai aquela coisa de não vai conseguir se proteger 

ah menino não a gente ESPERA que ele    [saiba, né?] 

Alunos:                                 [((risos))] 

Aline: ah:::, então a menina ela pode ter atitudes mei- meio 

retardadas [que é normal]  

Alunas:    [((risos))] 

Isis: não menino tem bem mais atitude retardada ela tá falando 

assim da questão dele tipo assim depender da mãe por não  

       [saber fazer as coisas]  

Maiara:[é:::e tipo assim,] uma coisa idiota pegar o ônibus  

Alunos: ((risos)) 

Maiara: só tinha um ônibus [pra ele pegar] 

Aline:                     [bom, então se] a menina disser que 

ela não sabe pegar o ônibus ok((olho para a turma toda)) 

Alunos: ((vários alunos respondem OK)) 

Aline: mas o menino ele TEM QUE saber pegar o ônibus ((entrelaço 

os dedos a frente do peito, levanto as sobrancelhas e uso um tom 

de voz provocativo)) 

Alunos: ((risos))((todos falam juntos)) 

Aline: ah::: olha vocês estão se contradizendo, hein↑ eu tô vendo 

que as preconceituosas aqui são vocês, hein↑ 

Alunos: [((risos))] 

Isis:   [mas é o que tô falando a gente tem aquilo na nossa 

cabeça((dá dois tapinhas na testa))então mesmo que a gente ache 

isso errado a gente vai ter isso na nossa cabeça] 

Laís:   [˚ele não diz que é o homem da casa que ele é o bom então 

ele tem que saber pegar o ônibus˚]  

Aline: ((olhando para Isis)) tá, então vamos lá, então, mesmo 

achando difícil colocar o ser homem numa caixinha você falou que 

é mais forte como se fosse mais forte que você, né↑ tentar pensar 

em outras possibili[dades] é difícil and- nadar contra a maré 

você prefere ir junto com a maioria  

Isis:              [é:::] ((balança a cabeça positivamente))é 

mais fácil na verdade a gente às vezes nem pensa((expressa um 

ar de cansaço)) 

Aline: mas é isso pronto e acabou vamos juntos com a massa? 

Isis: é difícil fazer alguma coisa diferente professora 

 

 Maiara abre a sequência 2 inaugurando um alinhamento de discordância. Tal 

alinhamento é ancorado linguisticamente através do uso da conjunção adversativa 

“mas” (linha 1), a qual ajuda a construir um sentido de oposição e contraste ao que tinha 

sido dito anteriormente, e da expressão “muito mãezinha” (“ah, mas tem menino 

que é muito mãezinha também” – linha 1), atributo esse que não parece fazer parte 

do conjunto de traços que compõem a masculinidade hegemônica que vinha sendo 

ratificada até então.   
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Por ter achado diferente o adjetivo “mãezinha” utilizado por Maiara, inicio um 

enquadre de explicação, sinalizado inicialmente pela pista linguística e paralinguística 

“ã?” (linha 2), pronunciada em tom de pergunta e estranhamento, e, em seguida, 

lançando um questionamento na expectativa de que a aluna esmiuçasse o termo  (“o 

que que seria um garoto mãezinha?” – linha 2). 

Maiara, então, ratifica o meu enquadre de explicação e prontamente responde em 

tom elevado que seu irmão seria um garoto mãezinha (“MEU IRMÃO” – linha 3). A 

partir daí, Maiara inicia um enquadre de narrativa e alinha-se como narradora de uma 

história que acontecera no dia anterior e que poderia servir para ilustrar o porquê de ela 

considerar seu irmão como um sinônimo para esse tipo de garoto.  De acordo com 

Thornborrow & Coates (2005, p.7), a “narrativa constitui um importante recurso 

discursivo usado pelos falantes em uma variedade de contextos sociais para realizar 

muitas ações sociais diferentes”, tais como justificar e explicar, como faz Maiara.  

A aluna inicia sua narração nos orientando acerca de quando e onde o episódio 

ocorreu e de quem participou do evento narrado (“ontem a gente foi pro ponto” 

– linha 3). Em seguida, ela dá início à ação complicadora, a qual é narrada através de 

elementos verbais e não verbais, uma vez que Maiara faz uso de muitos gestos (“aí eu 

falei Marcelo meu ônibus está aí. Aí ele ai como é que eu vou fazer 

pra ir pra escola eu não sei pegar o ônibus ((como se estivesse 

choramingando)) eu disse você faz assim ((projeta o corpo para frente 

e estende o braço como se estivesse fazendo sinal para pegar um 

ônibus)) que o ônibus para e aí você sobe” – linhas 3-9). A partir daí, já é 

possível delinear que sentidos Maiara constrói para o adjetivo “mãezinha”. Ela anima a 

voz do irmão e entextualiza o discurso do menino do dia anterior para ilustrar que o 

termo serve para definir garotos que não tenham iniciativa, sejam medrosos e 

choraminguem (“aí ele ai como é que eu vou fazer para ir pra escola eu 

não sei pegar o ônibus ((como se estivesse choramingando))” - linhas 4-

6). Essas características em nada se assemelham àquelas que estavam sendo atribuídas 

aos homens antes do recorte dessa sequência como “força” e “determinação”. Logo 

após a ação complicadora, Maiara faz uma avaliação da performance de seu irmão no 

ponto do ônibus como “muito dã:::” (linha 9), ou seja, segundo a aluna, ele agiu 

como um néscio. Retomando Linde (1993, cf. Capítulo 3), a avaliação indica como o 

narrador gostaria que a audiência entendesse a história narrada. Dessa forma, Maiara 

espera que eu e seus colegas de turma também julguemos a performance de seu irmão e, 
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consequentemente, a dos meninos que se comportam como ele, os “mãezinhas”, como 

não apropriada para um rapaz.  Ao final de sua narrativa, Maiara apresenta uma coda de 

caráter avaliativo ao afirmar que seu irmão deve aprender “a ser homem de verdade” 

(linha 9) e que sua performance o tornava semelhante a uma menina (“parece menina” 

- linha 9).   

Para Badinter (1993, p.34), segundo o senso comum, o homem, para confirmar 

sua masculinidade, deve “convencer-se e convencer os outros de que não é uma mulher, 

não é um bebê e não é um homossexual”, além de “não ser dócil, dependente ou 

submisso” (BADINTER, 1993, p.117), ou seja, o contrário da performance construída 

por Maiara acerca de seu irmão. A partir da história contada por ela, portanto, 

observamos o papel da narrativa na construção não só de sua identidade, como também 

na construção das identidades daqueles com os quais ela interage, uma vez que “as 

histórias sobre mim mesmo são igualmente sobre como vejo os outros” (MOITA 

LOPES, 2002, p.64). Orbitando na lógica do senso comum descrita por Badinter (1993), 

Maiara constrói o grupo dos “mãezinhas” e das mulheres em oposição ao grupo dos 

“homens de verdade”. Seriam características da performance do primeiro grupo a 

infantilidade, a debilidade, o choro, o medo, a dependência do outro e a docilidade. Em 

contrapartida, os “homens de verdade” não estariam autorizados a apresentar em suas 

performances nenhum traço do primeiro grupo. Assim, homens e mulheres cujas 

performances não sigam as convenções estabelecidas culturalmente são passíveis de 

ridicularização, exclusão e marginalização social.  

Ridicularizar é exatamente o que Maiara faz durante sua performance narrativa 

ao animar a voz de seu irmão como se estivesse choramingando (linhas 4-6) e ao levar 

as palavras dele “ao pé da letra” quando mostra que, para pegar um ônibus, basta esticar 

o braço, pedindo que ele pare (linhas 6-9). A turma alinha-se em concordância com 

Maiara através dos risos (linha 10) e o mesmo é feito por Beatriz ao usar a expressão 

“muito dependente” (linha 11), desqualificando a performance do irmão de Maiara e 

ratificando a construção dele como “mãezinha”. 

A partir da linha 12, coloco em ação o enquadre de essencialização das 

diferenças, repetindo os estereótipos com os quais Maiara estava operando. Esse 

enquadre é sustentado por mim por alguns turnos e é ancorado, principalmente, pelo uso 

de pistas linguísticas como o verbo “ser” (indicando um estado permanente – linhas 12 

e 18), o modalizador deôntico “tem que” (indicando uma obrigação – linha 29), e pelos 

vocábulos “ok” e “normal”, que, nesse caso, teriam função de adjetivo, caracterizando o 
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fato de meninas terem “atitudes meio retardadas” (linhas 17 e 18) e não saberem pegar 

ônibus (linhas 26 e 27) como costumeiras, usuais (“ah:: parece menina,[então as 

meninas são assim, né?]” - linha 12; “ah:::, então a menina ela pode ter 

atitudes mei- meio retardadas [que é normal]”- linhas 17 e 18; “[bom, 

então se a menina disser que ela não sabe pegar o ônibus ok↑” - linhas 

26 e 27;  “mas o menino ele TEM QUE saber pegar o ônibus” – linha 29). Ao 

essencializar as diferenças e ratificar os estereótipos, meu objetivo era impactar os 

alunos e provoca-los a construir enquadres e alinhamentos de discordância com o que 

eu estava dizendo. Contudo, como veremos, fracassei em meu objetivo. 

Logo na minha primeira tentativa (“ah:: parece menina,[então as meninas 

são assim, né?]” - linha 12), Maiara ratifica o meu enquadre de essencialização das 

diferenças e alinha-se em concordância  comigo oferecendo um “é” longo como 

resposta (“é:::” - linha 13), confirmando tudo o que havia dito no seu turno anterior 

acerca das mulheres. Em seguida, num footing de explicação, sinalizado pelo uso da 

conjunção coordenativa explicativa “porque” (linha 13), Maiara ainda justifica a 

construção da identidade feminina que fizera até ali apresentando o fato novo de que 

meninas recebem muita proteção por não serem capazes de protegerem a si mesmas, ao 

contrário dos meninos (“[é::: porque tipo assim menina] tem muita proteção 

ai aquela coisa de não vai conseguir se proteger ah menino não a gente 

ESPERA que ele [saiba, né?]” - linhas 13-15). Ademais, ao utilizar o pronome 

pessoal “a gente”, Maiara parece indicar que ela não só fala por si, mas orquestra as 

vozes de outras pessoas, que, como ela, chancelam configurações sobre o masculino e o 

feminino que orientam o senso comum. Além disso, a ênfase no verbo “ESPERA” (“a 

gente ESPERA que ele [saiba, né?]” - linha 15) deixa claro que seu irmão não 

correspondeu às expectativas esperadas de um “homem de verdade”, já que ele não 

soube pegar o ônibus e “homens de verdade” sabem.  

Assim que Maiara encerra seu turno, os alunos riem (linha 16), alinhando-se em 

concordância com ela. Nesse ponto, podemos perceber os alunos em conjunto 

ratificando meu enquadre de essencialização das diferenças e alinhando-se em 

concordância com os discursos essencializados sobre o gênero masculino/feminino, 

disponibilizados em nossa cultura. O mesmo irá se repetir nas linhas 19, 24 e 28, o que 

corrobora meu fracasso na tentativa de que os alunos construíssem alinhamentos mais 

reflexivos acerca das identidades sociais de gênero.  
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Nas linhas 17 e 18, mantenho meu enquadre de essencialização das diferenças 

(“ah:::, então a menina ela pode ter atitudes mei- meio retardadas [que 

é normal]”) e, na sequência, Isis toma o turno. Inicialmente, a aluna parece não 

ratificar meu enquadre ao utilizar o advérbio de negação “não” (linha 20), alinhando-se 

em discordância comigo e afirmando que não seria normal meninas terem atitudes 

retardadas. Contudo, assim como Maiara, Isis alinha-se em concordância com o senso 

comum e oferece uma justificativa essencialista para tal fato, colaborando com a 

construção de uma identidade fixa para os homens (“menino tem bem mais atitude 

retardada” – linha 20).  

Mesmo não conseguindo que os alunos construíssem alinhamentos mais 

reflexivos acerca das identidades de gênero, creio que a minha escolha pelo adjetivo 

“retardada” (linha 18) para qualificar as atitudes de meninas tenha gerado um 

incômodo em Isis. Percebi nela certa necessidade de não só se alinhar em discordância 

comigo, como também de deixar as coisas às claras, iniciando um enquadre de 

explicação e alinhando-se como aquela que explica o que Maiara quis dizer ao usar o 

adjetivo “mãezinha” (“ela tá falando assim da questão dele tipo assim 

depender da mãe por não [saber fazer as coisas]” - linhas 20-22).  

Nos seus dois turnos seguintes, Maiara ratifica o enquadre de explicação de Isis 

ao pronunciar um “é” longo (“é:::” - linha 23) e ao oferecer mais uma justificativa 

para o seu irmão ser “mãezinha”: o fato de só haver uma condução possível para levá-lo 

à escola, o que nos permite inferir que, segundo a aluna, não haveria motivo para o 

medo e a insegurança de seu irmão (“só tinha um ônibus [pra ele pegar]” – 

linha 25). 

Como apenas Maiara e Isis falavam até o momento e a turma alinhava-se em 

concordância com as alunas através dos risos, retomo o meu enquadre de 

essencialização das diferenças (“[bom, então se] a menina disser que ela não 

sabe pegar o ônibus ok” - linhas 26 e 27) e volto meu olhar para toda a turma ainda 

na expectativa de que alguém não ratificasse tal enquadre. Para a minha surpresa, 

grande parte da turma ratifica meu enquadre e alinha-se em concordância comigo 

através de um sonoro “ok” (linha 28). A partir daí, passo a operar num enquadre duplo 

de essencialização das diferenças, ancorado, principalmente, pelo uso do modalizador 

deôntico (“tem que” - linha 29), e de provocação, ancorado pelas minhas expressões 

faciais/ corporais e pelo meu tom de voz provocativo (“mas o menino ele TEM QUE 
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saber pegar o ônibus ((entrelaço os dedos a frente do peito, levanto 

as sobrancelhas e uso um tom de voz provocativo))”- linhas 29-31). No 

entanto, pela quarta vez, fracasso em promover um engajamento mais reflexivo e, 

apesar de as alunas falarem juntas e ninguém tomar o turno especificamente, os 

balançares de cabeça assinalando “positivo” e os risos (linha 32) confirmam a 

manutenção do enquadre de essencialização das diferenças proposto por mim.  

Após minhas tentativas frustradas, sustento apenas o enquadre de provocação, 

alinhando-me como quem provoca e mostrando a contradição e o preconceito nas ideias 

expostas. Contradição no sentido de as alunas já terem se engajado na construção de 

identidades sociais de gênero mais flexíveis, como vimos na sequência 1, mas, nessa 

sequência, ratificarem identidades de gênero hegemônicas. Preconceito, principalmente, 

por esperarem que meninos sempre realizem uma performance “x” e meninas, uma 

performance “y”, chegando ao ponto de acharem aceitável a minha fala de que meninas 

podem apresentar traços de debilidade em suas performances que ninguém achará 

estranho, e de ridicularizarem a performance do irmão de Maiara, já que ele não 

realizava a performance esperada de um “homem de verdade”. 

Isis, sempre extremamente participativa, finalmente, inaugura um enquadre de 

reflexão, ancorado pelo uso do adjetivo “errado” (“mesmo que a gente ache isso 

errado” - linhas 37 e 38).  Apesar de não achar a escolha do termo apropriada, uma 

vez que não acredito que haja performances certas ou erradas, é minha interpretação que 

Isis reconhece que há outras performances de masculinidade/ feminilidade possíveis, 

além daquelas que vinham sendo ratificadas. Contudo, ao mesmo tempo em que ela 

parece não se alinhar em concordância com a matriz de gêneros inteligíveis (BUTLER, 

1990), expressa uma dificuldade em sustentar esse alinhamento (“a gente tem 

aquilo na nossa cabeça”/ “a gente vai ter isso na nossa cabeça”- linhas 

36/37 e 38, respectivamente). Creio que Sullivan (2006, p.41) consiga expressar em 

palavras essa inquietação de Isis ao afirmar que “nós incorporamos os discursos que 

existem em nossa cultura, (...) eles são parte de nós, de forma que não podemos 

simplesmente jogá-los fora”. Dessa forma, Isis pode até reconhecer que haja uma 

proliferação de identidades que rompam com a matriz de gêneros inteligíveis, mas os 

discursos homogeneizantes os quais constroem as identidades de gênero que circulam 

na nossa cultura são tão fortes que ela parece não dar conta de harmonizar essa situação.  

Diante do exposto, noto que Isis está passando por um processo de abalo 

identitário, iniciado antes mesmo das nossas discussões acerca do gênero em sala de 
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aula e percebido através dos seus enquadres e alinhamentos de indignação sustentados 

na sequência 1. Nesse processo, é possível observar Isis tentando aprender a lidar com a 

sensação de deslizamento, resultado dessa fricção com o outro (BHABHA, 1998/ 2007). 

Primeiramente, da fricção com sua mãe e irmão e, agora, comigo e com seus colegas em 

sala de aula. Segundo Bhabha (1998/ 2007, p.20), “esses ‘entre-lugares’ fornecem o 

terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão 

início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, 

no ato de definir a própria idéia de sociedade”. Essa citação de Bhabha só vem 

corroborar a importância da sala de aula, não só a de línguas, na problematização e, 

quem sabe, na desestabilização e/ou desnaturalização de significados hegemônicos e de 

discursos cristalizados acerca das identidades sociais de gênero, permitindo o trânsito 

por outros discursos e possibilitando o confronto com a lógica monocultural, a qual não 

vê a diferença com “bons olhos”, colaborando para que os alunos tenham a percepção 

do seu poder de agenciamento no mundo. 

Já Laís, que está sentada ao lado de Isis e fala ao mesmo tempo em que a colega, 

coloca em ação, mais uma vez, o enquadre de essencialização das diferenças, ancorado 

por expressões como “homem da casa” (linha 39), “o bom” (linha 39) e pelo 

modalizador deôntico “tem que” (“[˚ele não diz que é o homem da casa que 

ele é o bom então ele tem que saber pegar o ônibus˚]” - linhas 39 e 40). É 

possível perceber que o alinhamento sinalizado por Laís simplifica e essencializa os 

processos de construção de gênero ao reduzi-los a uma única forma de encenar a 

masculinidade.  

Após as falas de Isis e Laís, tomo o turno e volto-me para Isis. Em seu turno 

anterior, Isis havia feito uso dos pronomes demonstrativos “aquilo” e “isso”, 

todavia, os termos ao qual eles faziam referência não estavam claros (“a gente tem 

aquilo na nossa cabeça((dá dois tapinhas na testa))então mesmo que a 

gente ache isso errado a gente vai ter isso na nossa cabeça]”- linhas 36-

38). Assim, num enquadre de esclarecimento, ancorado, por exemplo, pela substituição 

do pronome demonstrativo “isso” (linha 38), utilizado pela aluna, pela minha 

interpretação do termo, “colocar o ser homem numa caixinha” (linha 42), tento 

esclarecer as referências e compreender melhor a inquietação apresentada por ela no 

turno anterior. Isis ratifica o meu enquadre e alinha-se em concordância comigo através 

de um “é” longo (“[é:::]” - linha 46), pronunciado em sobreposição com minha 

fala e, depois, ratificando que é mais fácil ir junto com a maioria (“é mais fácil” – 
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linhas 46 e 47). Em seguida, Isis projeta um alinhamento de retificação, sinalizado pelo 

uso de “na verdade” (linha 47), ao afirmar que não é só uma questão de ser mais fácil, 

mas de nem se perceber a possibilidade de se encenar performances de feminilidade/ 

masculinidade de maneira diferente. A partir desse alinhamento de Isis, é possível 

observar a estabilidade que certas identidades ganham culturalmente. A “aparência de 

ser” de algumas identidades é tamanha que não se nota a possibilidade da construção de 

um “ser” diferente.  

Com essa afirmação, vemos que Isis, nesse momento, não se dá conta acerca da 

performatividade da linguagem (cf. Capítulo 3), ou seja, da possibilidade que temos de 

improvisar e de que mesmo que nos remetamos a performances de gênero já encenadas, 

sempre há uma brecha para um fazer diferente, já que cada contexto é único. Por outro 

lado, devo concordar com Isis de que esse fazer diferente dá trabalho, como ela mesma 

demonstra através de sua expressão de cansaço (linha 48) e da sua refuta em se engajar 

no meu enquadre de problematização (“mas é isso pronto e acabou vamos 

juntos com a massa?” - linha 49) ao ratificar que é difícil encenar performances não 

hegemônicas (“é difícil fazer alguma coisa diferente professora” - linha 

50). E é difícil e trabalhoso porque, como nos alerta Fabrício (2004), não podemos 

adotar uma posição ingênua de acreditar que somos completamente livres para escolher 

a identidade que quisermos. As instituições operam constrangimentos nas maneiras 

como nos identificamos ao legitimar certas identidades ao passo em que criminaliza, 

patologiza, enfim, torna ilegítimas outras possibilidades identitárias. A própria Isis nos 

mostrou, na sequência 1, a instituição familiar, representada pela figura de sua mãe, 

operando constrangimentos nas realizações de performances de masculinidade e 

feminilidade dentro de sua casa e o quanto é difícil para ela encenar uma performance 

diferente da de sua mãe. Isso porque, quando se resolve romper com determinadas 

crenças e discursos que estão incorporados de maneira naturalizada em nossa cultura, 

somos cobrados a responder pelas consequências de tal ato e isso não é simples. 

Nesse último diálogo entre mim e Isis fica claro o processo de instabilidade pelo 

qual ela está passando. Ela ainda não percebe que, ao confrontar a mãe e o irmão dentro 

de casa, já está propondo ressignificações identitárias. O exemplo de Isis mostra-nos a 

coexistência de novas e velhas identidades, o que é marca da convivência de 

características modernas e pós-modernas. 

Na próxima sequência, ao contrário das duas anteriores, os meninos, finalmente, 

fazem uma participação. Contudo, isso ocorre porque as perguntas contidas no material, 
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em determinado momento, dirigem-se diretamente aos meninos (Para os meninos: você 

se comporta como o cara da música?/ Para os meninos: você acha que tem alguma 

semelhança com as características femininas apresentadas?). Dessa forma, alinho-me 

como professora e intimo os meninos a responderem e a se engajarem na discussão. 

Mesmo valendo-me da assimetria da sala de aula, não consigo sustentar meu 

alinhamento de professora por muito tempo e nem fazer com que o engajamento 

discursivo dos meninos dure, como veremos a seguir.  

6.1.3. Sequência 3: “é cada um pra um lado não dá pra comparar” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Aline: Marcos e Vitor eu quero ouvir vocês agora. a pergunta está 

direcionada aos ME-NI-NOS então eu quero ouvir os meninos  

Vitor: fala aí Marcos  

Aline: vamos meninos quero ouvir o que vocês têm a dizer 

Vitor: ok eu me comporto em partes 

Aline: prossiga ((em tom de ordem)) 

Alunos: ((risos)) 

Vitor: eu gosto de sair com meus amigos mas não sou cafajeste 

como ele ele o cara trai a namorada eu respeito a minha  

Soraia: eu gosto de um cafajeste ((risos)) os muito bonzinhos são  

cha [tos] 

Lia:[muito] chatos 

Alunos: ((risos)) ((algumas alunas balançam a cabeça 

afirmativamente)) 

Aline: e vc é cafajeste também? ((olho para Soraia)) 

Soraia: não ((risos)) sou igual à otária da música ((risos)) 

mulher é bicho bobo 

Aline: mas você não precisa ser a otária 

Soraia: mas eu sou assim sofro choro   

Alunos: ((risos)) 

Marcos: mulhe::res sempre dramá [ticas] 

Vitor:                        [não dá] professora é cada um pra 

um lado não dá pra comparar 

Aline: as mulheres então seriam como a da música e os caras 

também tudo assim bem delimitadinho Vitor? 

Vitor: não digo todos mas a maioria 

Aline: vocês concordam? Marcos? 

Olívia: teacher homem é muito diferente igual o cara não tá nem 

aí    [pra mulher] 

Laís: [homem é muito] safado 

Aline: Marcos? 

Marcos: tem mulher safada também mas homem é a maioria 

Aline: ok e você tem alguma característica desse cara da música 

ou da garota? 

Marcos: acho que não ((risos)) não sou cafajeste nem sofredor 

Aline: e vocês meninas? 

Isis: mulher nasceu pra sofrer 

Alunos: ((risos)) ((algumas alunas balançam a cabeça em 

concordância com Isis)) 

Aline: eu não[((risos))] 

Isis:       [é difícil achar] um cara decente os caras não acho 

que esses meninos de hoje não querem nada 

Aline: e as meninas? ((olho para toda a turma)) 

Greyce: tem menina safada também mas homem é mais  



141 

 

45 

46 

Alunos: ((riem))((algumas alunas balançam a cabeça 

afirmativamente/ muitos se engajam em conversas paralelas)) 

 

 

Com o objetivo de ouvir os meninos, já que, até o momento, eles não haviam 

ratificado o enquadre de debate que vinha sendo sustentado por mim, coloco o enquadre 

de aula em cena novamente, alinho-me como professora e intimo os meninos a 

participar (“Marcos e Vitor eu quero ouvir vocês agora. a pergunta está 

direcionada aos ME-NI-NOS então eu quero ouvir os meninos” – linhas 1 e 

2). Ainda assim, logo de início, Vitor não ratifica meu enquadre ao tomar o turno 

somente para oferecê-lo a Marcos (“fala aí Marcos” – linha 3). É apenas a partir da 

firmeza de meu alinhamento de professora (“vamos meninos quero ouvir o que 

vocês têm a dizer” – linha 4) que Vitor aceita se alinhar como aluno, sinalizado 

pela pista linguística “ok” (linha 5) e pela resposta oferecida à pergunta que se 

encontrava no material: “Para os meninos: você se comporta como o cara da música?” 

(“eu me comporto em partes” – linha 5). Como Vitor não problematiza sua 

resposta, mantenho meu alinhamento de professora e sinalizo minha vontade de que 

Vitor permaneça em seu alinhamento de aluno e continue com o turno de fala ao utilizar 

um verbo no imperativo pronunciado em tom de ordem. (“prossiga ((em tom de 

ordem))” – linha 6). Diante da minha performance de professora autoritária, os 

alunos riem (linha 7) e Vitor me obedece ao manter seu alinhamento de aluno e explicar 

a semelhança entre seu comportamento e o do rapaz da música. Num alinhamento de 

refutação do senso comum, Vitor não ratifica a traição como um traço de sua 

performance de masculinidade. O alinhamento de Vitor, contudo, não encontra eco no 

alinhamento de aprovação da traição construído por Soraia, uma vez que ela afirma 

preferir rapazes que encenam performances de cafajeste aos “bonzinhos”, predicados 

por ela de “chatos” (“eu gosto de um cafajeste ((risos)) os muito bonzinhos 

são cha[tos]” – linhas 10 e 11). O alinhamento de Soraia é ratificado por algumas 

alunas da turma, que balançam a cabeça em concordância com ela (linhas 13 e 14), e 

por Lia, que ainda acrescenta o advérbio de intensidade “muito” antes do adjetivo 

“chato” (“[muito] chatos” – linha 12).  

Num enquadre de dúvida, não só por uma simples curiosidade de saber se Soraia 

se considerava “cafajeste” ou não, mas por desejar entender se Soraia iria admitir tal 

comportamento também para ela, uma menina, lanço uma pergunta direta para a aluna, 
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voltando meu olhar para ela (“e vc é cafajeste também? ((olho para Soraia))” 

- linha 15). Soraia, então, ratifica o meu enquadre ao dizer que não é cafajeste, 

inaugura um enquadre de comparação e um alinhamento duplo de comparação e 

discordância com o comportamento da mulher da letra de “If I were a boy”, pois ao 

mesmo tempo em que afirma agir como ela, condena seu comportamento ao predicá-la 

de “otária” (“não ((risos)) sou igual à otária da música ((risos))” - 

linha 16). Nesse trecho, assim como na sequência 2, através dos alinhamentos de Isis, 

notamos quão poderosos os discursos que circulam no senso comum podem ser ao 

legitimarem a existência de uma essência nos modos de agir de homens e mulheres. 

Assim, mesmo alinhando-se em discordância com o comportamento passivo da 

personagem da música em relação ao homem que a trai, Soraia admite encenar a mesma 

performance em suas interações amorosas. Além disso, num enquadre de 

essencialização das diferenças, ancorado pelo uso do verbo de ligação “ser” (“mulher 

é bicho bobo” - linha 17), indicando estado permanente, Soraia alinha-se em 

concordância com o senso comum e limita as possibilidades de performance de 

feminilidade ao expressar que todas as mulheres são “bicho bobo”, ou seja, que, assim 

como ela, entendem que a passividade nas interações amorosas é uma característica 

intrínseca à performance feminina. 

Em seguida, não ratifico o enquadre de essencialização das diferenças iniciado 

por Soraia e inauguro um enquadre e um alinhamento de discordância, ancorados pela 

conjunção adversativa “mas” (“mas você não precisa ser a otária” - linha 18) 

e pela tentativa de mostrar que ela poderia encenar outras performances. Contudo, 

Soraia sustenta seu enquadre anterior ao continuar usando o verbo “ser” (“mas eu sou 

assim sofro choro” - linha 19) e ao ratificar o sofrimento como parte de sua 

performance amorosa. Tal movimento de Soraia inaugura um conjunto de alinhamentos 

por parte dos alunos de reificação do senso comum em relação aos atributos identitários 

intrínsecos à masculinidade e à feminilidade hegemônicas, como, por exemplo, 

“mulheres sempre dramáticas” (Marcos - linha 21), “homem é muito safado” 

(Laís - linha 30), “mulher nasceu pra sofrer” (Isis - linha 37). 

Vale destacar, também, o fato de que, nesse jogo de enunciados e vozes, as 

identidades sociais de gênero estão sendo construídas a partir do diálogo com o outro. A 

afirmação de Soraia de que chora e sofre por conta dos homens (linha 19) leva Marcos a 

alinhar-se em concordância com o senso comum e a associar o drama à performance de 
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feminilidade (“mulhe::res sempre dramá[ticas]”- linha 21). Em seguida, diante 

das afirmações de Soraia e Marcos, Vitor também encena um footing de porta-voz do 

senso comum e, ratificando a ideia de identidades fixas e estáveis, afirma que é 

impossível comparar as identidades de homens e mulheres (“[não dá] professora é 

cada um pra um lado não dá pra comparar” - linhas 22 e 23). Assim, Marcos e 

Vitor, ao mesmo tempo em que alinham as mulheres como dramáticas, também estão se 

alinhando como não dramáticos.  

A partir do alinhamento de Vitor, coloco em cena um enquadre duplo de 

conclusão, sinalizado pelo uso do “então” (linha 24), e de confirmação (“as mulheres 

então seriam como a da música e os caras também tudo assim bem 

delimitadinho Vitor?” - linhas 24 e 25), com o fito de que Vitor ratificasse ou não 

minha conclusão acerca do que ele dissera. Dessa vez, Vitor não é tão incisivo em sua 

colocação e se alinha apenas parcialmente em concordância com minha conclusão 

(“não digo todos mas a maioria” - linha 26).  

Objetivando engajar os demais alunos na discussão, alinho-me como professora 

e ofereço o turno à turma toda, em especial, a Marcos (“vocês concordam? Marcos?” 

- linha 27). Como desde o início da aula as meninas se mostraram muito mais dispostas 

a se engajar nas discussões do que Marcos e Vitor, quem rapidamente toma o turno é 

Olívia.  A aluna alinha-se em concordância com Vitor e colabora com a construção das 

identidades de gênero de forma fixa e essencializada que vinha sendo operacionalizada 

pelos seus colegas, utilizando, inclusive um exemplo da música para isso (“teacher 

homem é muito diferente igual o cara não tá nem aí[pra mulher]” - 

linhas 28 e 29). Quem também dá sua contribuição para essa construção é Laís, pois, 

assim com fizera na sequência 2 (linhas 39 e 40), encena um enquadre de 

essencialização das diferenças e alinha-se em concordância com o senso comum ao 

afirmar que safadeza é um traço intrínseco à performance masculina (“homem é muito] 

safado” -  linha 30). Mais uma vez, o verbo “ser” é utilizado, reforçando a 

construção da imutabilidade e fixidez identitária.   

Na linha 31, ainda tentando engajar os meninos na discussão, alinho-me como 

professora e ofereço, novamente, o turno a Marcos. O aluno, dessa vez, toma o turno e, 

semelhantemente a Vitor na linha 26, alinha-se parcialmente em concordância com 

Laís, já que admite que há mulheres “safadas” também (“tem mulher safada também 

mas homem é a maioria” – linha 32), flexibilizando, ainda que pouco, a construção 

das identidades de gênero. Ele continua nesse movimento de flexibilização em seu 
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próximo turno ao afirmar que não é cafajeste (nem sofredor) (“acho que não 

((risos)) não sou cafajeste nem sofredor” - linha 35) e, assim, admitindo que 

realiza performances de masculinidade diferentes das apresentadas pela letra da música. 

Apesar de Marcos, neste momento, não ter se alinhado em total concordância com 

significados hegemônicos e cristalizados acerca das identidades de gênero, os 

alinhamentos dos outros alunos da sala continuaram resvalando em configurações sobre 

o masculino/ feminino que orientam o senso comum. 

Para minha surpresa, Isis, em seus dois turnos seguintes, sustenta o enquadre de 

essencialização das diferenças. Primeiramente, ela dá uma declaração fatalista de que 

“mulher nasceu pra sofrer” (linha 37), sugerindo uma aproximação entre gênero e 

essência, como se as mulheres nascessem com uma espécie de “vírus do sofrimento” e, 

por isso, não haveria nada que se pudesse fazer para mudar a situação. Ressalto que 

algumas alunas ratificam o enquadre de Isis ao balançarem suas cabeças mostrando 

estarem em conformidade com a colega (linhas 38 e 39). Num enquadre de ironia, 

ancorado pelos risos, alinho-me em discordância com Isis ao afirmar que eu não havia 

nascido para sofrer (“eu não[((risos))]” – linha 40). Contudo, Isis mantem a 

seriedade e seu enquadre anterior, dessa vez, ancorado pelo uso do adjetivo “difícil” 

(“[é difícil achar] um cara decente” - linha 41) e pelo uso da generalização 

(“esses meninos de hoje não querem nada” - linha 42), ao afirmar que não está 

fácil encontrar um rapaz que queira um relacionamento sério, sem traições, pois 

rapazes, no geral, não estão dispostos a se envolver nesse tipo de relacionamento, o que 

talvez justifique sua afirmação de que mulheres estão fadadas ao sofrimento. Isis 

encontra apoio nos alinhamentos em concordância com ela, especialmente, o de Greyce 

que, assim como Vitor (linha 26) e Marcos (linha 32) fizeram anteriormente, flexibiliza 

as performances de masculinidade e feminilidade ao afirmar que a “safadeza” pode ser 

também um traço da performance de feminilidade, apesar de ser mais latente na 

performance de masculinidade (“tem menina safada também mas homem é mais” 

- linha 44).  

O enquadre sustentado por Isis nessa sequência causou-me surpresa, uma vez 

que, na sequência 1, por exemplo, seus enquadres e alinhamentos de indignação 

ajudaram a confrontar alguns regimes de verdade vigentes como o fato de homens não 

auxiliarem nas tarefas domésticas. Na sequência 2, ela inaugurou um enquadre de 

reflexão (linhas 36-38) e, mesmo mostrando certa dificuldade em encenar novas 
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performances, ela reconheceu essa possibilidade, ao contrário do enquadre de 

essencialização das diferenças operado por ela  aqui. A voz oscilante de Isis chamou-me 

tanta atenção que foi digna de registro em minhas notas de campo (12/08/2010): 

 

Isis, hoje, foi um grande destaque da aula. Consegui perceber 3 
momentos ao longo de suas muitas interações. Ela começou num 
alinhamento de confronto da norma, ao relatar suas interações em 
casa; passou por um alinhamento de dúvida/ incerteza, ao perceber 
que há muitas possibilidades de realizar as performances de 
feminilidade/ masculinidade, mas não saber muito bem como 
operacionalizar isso; e, por fim, alinhou-se em total conformidade com 
os discursos que circulam no senso comum acerca das identidades 
sociais de gênero. 

 

 

 Nessa sequência, vimos os alunos orquestrados na construção de identidades 

sociais de gênero fixas, as quais são informadas por um arrolamento de características 

estáveis (“mulher é bicho bobo” (linha 17); “mulhe::res sempre dramá[ticas]” 

(linha 21); “[homem é muito] safado” (linha 30); “mulher nasceu pra sofrer” 

(linha 37); “esses meninos de hoje não querem nada” (linha 42)), remetendo, 

desse modo, à ideia de unidade dos traços masculinos/femininos. Acredito que isso se 

dá porque aprendemos desde cedo “a pensar e a nos pensar dentro dessa lógica” 

(LOURO, 1997/2003, p.31) que constrói normas de comportamento para homens e 

mulheres se identificarem.  

Creio que essa orquestração coincida com a perspectiva socioconstrucionista 

deste estudo, a qual aponta para o processo de coconstrução do mundo social nas 

práticas discursivas nas quais nos engajamos. Mesmo que o que fique evidenciado nos 

alinhamentos sustentados pelos alunos seja a crença que perpassa o senso comum de 

que os diferentes lugares ocupados por homens e mulheres no mundo resultam de suas 

características biológicas, indo na contramão do que defendo neste estudo, é 

interessante perceber como os alunos mobilizam seus esquemas de conhecimento para 

construírem os enquadres de essencialização das diferenças. Através dos alinhamentos 

de concordância uns com os outros, as diferenças de gênero vão, turno a turno, sendo 

construídas como reflexo dos “traços naturais” de homens e mulheres e não como 

resultado de contingências socio-históricas. 

As próximas duas sequências que apresento são referentes à aula do dia 

26/08/2010. Nesse encontro, 20 alunos estavam presentes (19 meninas e 1 menino), 

além de mim e Gisele. O texto escolhido para esse momento foi “UK mums protest over 
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pink girls’ toys” (“Mães do Reino Unido protestam contra brinquedos cor-de-rosa para 

meninas” - cf. Anexo 3). Este texto tem como tema um protesto de mães do Reino 

Unido contra a excessiva presença de brinquedos cor-de-rosa voltados ao público 

infantil feminino. Essas mães argumentam que a compra de brinquedos cor-de-rosa 

seria o mesmo que ensinar para as meninas que a beleza deveria ser valorizada em 

detrimento da inteligência. As mães criaram, ainda, uma comunidade na rede social 

Facebook, intitulada Pink Stinks (“Rosa Fede”), na qual elas afirmam que há, no 

mercado, brinquedos educativos para meninos, desde aqueles que envolvem ação e 

aventura, até aos ligados às ciências. Em contrapartida, os brinquedos para as meninas 

seriam extremamente limitadores. O texto traz também as vozes da Ministra da Justiça 

Britânica Bridget Prentice, da porta-voz de uma instituição chamada de Early Learning 

Centre e do jornal Britain’s Daily Telegraph. A primeira personagem trazida para o 

texto, ou seja, a ministra, apoia a campanha afirmando que as crianças desde cedo já são 

incutidas de ideias que levam ao preconceito de gênero. Já os dois últimos, a instituição 

e o jornal, refutam a campanha e não veem motivo para tal luta.  

O objetivo de levar o referido texto para a sala de aula foi não só problematizar 

questões relacionadas às identidades de gênero, como também discutir como essas 

questões começam a ser construídas desde a infância através dos brinquedos, das 

brincadeiras e da família.  

A discussão que passo a analisar a seguir ocorreu no momento de pré-leitura, em 

resposta ao primeiro questionamento presente no material: “Ao revisitar suas memórias 

da infância, você seria capaz de dizer o nome de uma cor que tenha feito parte desse 

momento da sua vida? Em caso afirmativo, que cor seria essa? Por que essa cor?” (cf. 

Anexo 3).  

6.1.4. Sequência 4: “talvez eu goste de azul porque tudo era azul, vou gostar de verde 

agora” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Aline: vamos lá, vamos pensar numa cor agora. se vocês tivessem 

que pensar numa cor que caracterizasse a infância, qual seria? 

Alunas: rosa ((a maioria das alunas responde rosa)) 

Tati: com certeza. 

Isis: eu sempre fui do contra eu  sem [pre gostei] de azul. 

Vitor:                            [AZUL]((aperta a mão de Isis 

como se tivesse parabenizando-a pela escolha da cor azul)) 

Fabi: ai cara eu nunca gostei de rosa, mas falou da infância eu 

lembrei do rosa. 

Aline: por que Fabi? 

Fabi: minha mãe SÓ me vestia de rosa, as bonecas, os brinquedos 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

eram rosa e tal 

Aline: por que que todo mundo quase unanimemente falou ROSA? 

Ane: porque as mães [só vestiam de rosa] 

Alunos:             [((falam juntos))] 

Aline: peraí, peraí, [vocês falaram, peraí, peraí]= 

Alunos:              [((falam juntos))] 

Aline:=além da vestimenta que vocês falaram que er- a mãe vestia 

de rosa, as roupas eram rosas, que mais que era rosa? 

Maria: as bonecas 

Tati:°as bonecas° 

Maria: qualquer coisa da Barbie era rosa (2.0). 

Aline: ahã 

Maria: se não fosse a roupa, >era pelo menos a embalagem< 

Alunos: ((risos))((falam juntos)) 

Aline: tá, vai lá, Vitor, você consegue, igual as meninas, elas 

falaram assim unanimemente é:::: que a cor era rosa. você consegue 

pensar numa única cor que:: 

Vitor: azul 

Aline: por que azul? 

Vitor: porque minha cor preferida já era azul e tipo eu usava 

sempre azul, meus bonecos tinham coisa azul, o:: o LEGO era azul e 

minha mãe gostava de vestir a gente de azul (3.0)talvez eu goste 

de azul porque tudo era azul, vou gostar de verde agora ((risos)) 

 

 

Na sequência 4, o enquadre predominante é o de aula e, com ele, entra em ação 

um processo de alocação e controle de tomada de turno engendrado por mim, a 

professora da turma. 

Logo de início, lanço mão de uma pergunta direta (“vamos lá, vamos pensar 

numa cor agora. se vocês tivessem que pensar numa cor que 

caracterizasse a infância, qual seria?” - linhas 1 e 2), oferecendo o turno a 

todo o grupo.  

Muitas meninas ratificam o meu enquadre e alinham-se como alunas ao 

responderem em conjunto à minha pergunta, afirmando que a cor rosa as remete à 

infância (linha 3). Em seguida, Tati toma o turno (linha 4), alinhando-se em 

concordância com suas colegas. No entanto, no turno seguinte, Isis, ao afirmar que 

gosta de azul, alinha-se contrariamente às colegas, iniciando um enquadre de 

discordância, bem sinalizado por ela ao manifestar que sempre foi “do contra” (“eu 

sempre fui do contra eu sem[pre gostei] de azul.” - linha 5). Vitor, então, 

num turno concomitante ao de Isis, constrói um alinhamento duplo: o de aluno, pois 

responde à pergunta feita por mim (“[AZUL]”- linha 6), e o de concordância com Isis, 

sinalizado pelo aperto de mão que dá na colega parabenizando-a pela preferência da cor 

azul (linha 6). Já de início, vemos Vitor se engajando na conversa mesmo sem ter sido 

intimado por mim, como ocorrera na aula anterior. Após o turno de Vitor, Fabi também 
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constrói um alinhamento duplo de concordância com suas colegas de classe, já que a cor 

rosa a remete à infância, e de concordância com Vitor e Isis, ao afirmar que nunca 

gostou de rosa (“ai cara eu nunca gostei de rosa, mas falou da infância eu 

lembrei do rosa.” - linhas 8 e 9).  

É possível notar, nesse momento, Isis encenando uma performance discursiva 

mais próxima da que havia encenado na sequência 1 do que na sequência 3. Através do 

seu não alinhamento com as demais colegas, percebemos que, desde pequena, ela 

parece questionar performances de uma feminilidade hegemônica que tem como 

característica o gosto pelo rosa. Como Isis mesma diz, ela sempre foi “do contra” (linha 

5) por gostar de azul. Percebemos que Isis vislumbra outras performances de 

feminilidade possíveis, ou seja, a de mulheres que podem gostar de azul e não serem 

“menos” ou “mais” femininas por isso. Vejo, aqui, Isis encenando uma performance 

discursiva subversiva e engendrando uma resistência em nível micro (FOUCAULT, 

1979/ 2001, cf. Capítulo 1), ou seja, realizando uma prática local que, de alguma forma, 

aponta para outros caminhos além daquele cultural e socialmente legitimado para a 

performance da feminilidade. 

Em seguida, a minha atuação se dá no sentido de envolver os alunos no 

questionamento proposto na linha 1. Para tanto, construo um alinhamento de mediadora 

da atividade. Com o intuito de entender melhor o porquê de Fabi, mesmo não gostando 

de rosa, ter essa cor nas memórias de sua infância, inauguro um enquadre de explicação, 

sinalizado pelo uso da sequência da preposição “por” e do pronome interrogativo “que” 

e pela entonação ascendente (“por que Fabi?” - linha 10). Fabi ratifica meu enquadre 

e traz para a discussão o papel da mãe, que a vestia de rosa, e dos brinquedos, que eram 

rosa (“minha mãe SÓ me vestia de rosa, as bonecas, os brinquedos eram 

rosa e tal” - linhas 11 e 12). Em seguida, tomo o turno e, mantendo meu alinhamento 

de mediadora da atividade, tentando engajar outros alunos na discussão, e meu enquadre 

de explicação, ofereço o turno a turma toda (“por que que todo mundo quase 

unanimemente falou ROSA?” - linha 13). 

A partir daí, Ane (linha 14), Maria (linhas 20, 22 e 24) e Tati (linha 21) alinham-

se em concordância com Fabi, uma vez que falam da influência das vestimentas rosa 

incentivadas pelas mães e dos brinquedos cor-de-rosa, como os responsáveis por essa 

cor ser associada à infância.   
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Cabe ressaltar que algumas escolhas lexicais, como o uso do advérbio “só”, 

empregado tanto por Fabi (“minha mãe SÓ me vestia de rosa, as bonecas, os 

brinquedos eram rosa e tal” - linhas 11 e 12) quanto por Ane (“porque as mães 

[só vestiam de rosa]” - linha 14), e do pronome adjetivo “qualquer”, utilizado 

por Maria (“qualquer coisa da Barbie era rosa (2.0)” - linha 22), são 

carregadas de valores e são utilizadas estrategicamente, conscientemente ou não, na 

interação verbal para nos alinhar ou alinhar o outro. Segundo Faraco (2003, p. 90), “não 

há e nem pode haver enunciados neutros – o dizer assevera valores, isto é, sempre que 

enunciamos assumimos também uma posição axiológica”. Por exemplo, o uso do 

advérbio “só” por Fabi e por Ane sinaliza certo exagero por parte das mães em vestir 

suas filhas apenas de rosa. Além disso, com a utilização do vocábulo “qualquer” (linha 

22), Maria explicita a falta de opção de outras cores relacionadas à boneca Barbie, já 

que “qualquer coisa” relacionada à boneca era rosa.  

Esse trecho acerca da influência das mães na escolha das vestimentas e dos 

brinquedos, bem como o da própria indústria de brinquedos que produz uma grande 

variedade de produtos voltados para meninas na cor rosa, deixa clara a performatividade 

da linguagem e como a produção da identidade se dá no fazer, na interação com o outro, 

solapando a noção do senso comum de que nossos comportamentos são a expressão de 

uma suposta “essência” que cada um de nós teria. A mídia, ao anunciar os produtos das 

indústrias de brinquedos e torna-los extremamente atraentes para as crianças, bem como 

os pais, os quais, muito provavelmente, foram educados e cresceram ouvindo que 

meninas devem gostar de rosa, fazem circular e repetem performances discursivas que 

validam algumas performances de feminilidade em detrimento de outras. Assim, 

percebemos que não só a noção de essência é ilusória, mas que também não somos 

livres para sermos quem quisermos (cf. seção 3.1), já que instituições como a família, 

por exemplo, operam constrangimentos em nossas possibilidades de construção 

identitária, como também vimos acontecendo na sequência 1. Por outro lado, não 

podemos deixar de considerar que, conforme afirma Foucault (1988/ 2009), há sempre a 

possibilidade de resistirmos a tais constrangimentos, o que se mostra fundamental se 

quisermos escapar de uma visão fatalista de assujeitamento. Como aponta Pennycook 

(2007), a performatividade não deve ser entendida apenas como a encenação de 

comportamentos sedimentados, mas como uma possibilidade de fazer diferente e de 
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reconfigurar futuros, como pudemos ver no alinhamento “do contra” de Isis 

anteriormente (linha 5).  

Na sequência, com o objetivo de promover o engajamento discursivo de Vitor, o 

qual não tivera uma participação ativa na aula anterior, tomo o turno na linha 26 e, 

encenando o alinhamento de professora, convoco o aluno a se colocar na discussão, 

oferecendo o turno diretamente a ele (“tá, vai lá, Vitor, você consegue, igual 

as meninas, elas falaram assim unanimemente é:::: que a cor era rosa. 

você consegue pensar numa única cor que::” - linhas 26-28). Diferentemente 

de sua atitude na sequência 3 (linha 3), quando tomara o turno apenas para oferecê-lo a 

Marcos (“fala aí Marcos” ), Vitor aqui toma o turno (“azul” - linha 31) antes 

mesmo de eu acabar o meu, o que, a meu ver, sinaliza maior receptividade à temática 

das identidades sociais de gênero e maior engajamento nas discussões. Contudo, como 

Vitor apresenta uma resposta objetiva demais, trago em cena, novamente, um enquadre 

de explicação, ancorado pelo uso do “por que” e da entonação ascendente (“por que 

azul?”- linha 30). Vitor, então, ratifica meu enquadre e oferece sua explicação 

encenando um enquadre de narrativa (linhas 31-33). Ele alinha-se como narrador e 

retrata alguns fatos de sua infância. Vitor faz isso se valendo de exemplos semelhantes 

aos apresentados por suas colegas para associarem o rosa à infância, como por exemplo, 

a cor das vestimentas e dos brinquedos e a figura da mãe como colaboradora na escolha 

da cor (“tipo eu usava sempre azul, meus bonecos tinham coisa azul, o:: 

o LEGO era azul e minha mãe gostava de vestir a gente de azul” -  linha 

31-33). Após essa ação complicadora, Vitor faz uma breve pausa de três segundos 

(linha 33). Interpreto esse silêncio como se Vitor estivesse refletindo acerca do que 

acabara de dizer para, então, chegar a uma conclusão e dar início a uma coda com um 

caráter avaliativo: não haveria como ele gostar de outra cor, já que não foram oferecidas 

a ele outras opções durante a sua infância (“talvez eu goste de azul porque tudo 

era azul” - linhas 33 e 34 – grifo meu).  Esse momento de escrutínio da experiência 

salienta o potencial reflexivo que as performances narrativas apresentam. Assim, 

durante esse momento, ele parece reinterpretar um discurso social preconceituoso de 

que meninos só devem usar e gostar de azul e percebe que há espaço para um fazer 

diferente e que ele pode gostar de verde (“vou gostar de verde agora” – linha 

34). Mesmo escolhendo uma cor semelhante ao azul e preocupando-se em não se afastar 

do grupo dos que se engajam em performances heterossexuais, vejo esse momento 

reflexivo de Vitor como algo positivo, uma vez que ele percebeu que o fato de gostar de 
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azul não é inato, mas fora construído ao longo de sua infância e que, se ele assim 

desejar, pode resistir a isso e se engajar em novas performances discursivas.  

Ao longo desse trecho, fica clara, mais uma vez, a importância da família nas 

construções das identidades sociais de gênero. Nenhuma das alunas afirmou gostar de 

rosa, mas todas mencionaram que tinham roupas e brinquedos dessa cor. Ao nascer uma 

menina ou um menino, as escolhas da cor de seu quarto e dos brinquedos que lá estão, 

foram feitas por seus pais. Conforme as crianças vão crescendo, elas passam a ter voz e 

até mesmo, a decidir seus brinquedos e roupas. No entanto, muitas vezes, essa escolha é 

pautada na opinião dos pais e em tudo aquilo que já fora ensinado a elas. Temos, assim, 

uma espécie de repetição de performances de masculinidade e feminilidade, perpetuada 

de geração em geração. Como bem mostrou Derrida com o seu princípio da 

iterabilidade da linguagem (cf. Capítulo 3), as performances tornam-se compreensíveis 

e ganham a aparência de ser, pois são frequentemente reiteradas. Ou seja, fomos 

ensinados a encenar determinadas performances de gênero e, muito provavelmente, 

ensinaremos nossos filhos a se engajarem nas mesmas performances. Há uma espécie de 

carrossel de significações que já está em andamento antes mesmo de nascermos e para 

que consigamos embarcar, necessitamos aprender a repetir as performances discursivas 

em circulação. 

Nesse ponto, a escola tem um papel essencial, o de apresentar outras 

performances de feminilidade e masculinidade possíveis. Não quero dizer com isso que 

há performances certas ou erradas, como já pontei na sequência 2. Pelo contrário, a 

escola deve se afastar dos binarismos e mostrar que, além de tudo aquilo que a criança 

ou o adolescente já experimentou nas suas relações sociais fora da escola, há muitas 

outras possibilidades das quais ela ou ele possa não ter conhecimento. Além disso, 

como afirma Coimbra (2003), os sentidos que construímos na escola influenciarão 

nossas ações em outros contextos sociais mais amplos. 

Na interação transcrita a seguir, tento, justamente, problematizar determinados 

termos que são constantemente reiterados pelos alunos e pelo senso comum e que são 

carregados de preconceito de gênero.   

Essa interação ocorreu após a leitura do texto e estávamos discutindo a 

relevância da campanha iniciada pelas mães do Reino Unido a partir da questão 4  do 

material que havia distribuído aos alunos (“E você? Como se posiciona diante dessa 

campanha? Lembre-se de que você não precisa ser totalmente ‘a favor’ ou ‘contra’. 

Contudo, seja qual for o seu posicionamento, forneça argumentos que o sustente” – cf. 



152 

 

Anexo 3). Muitas alunas acharam um exagero a mobilização das mães. Isis, então, toma 

o turno e, mais uma vez, não se alinha em concordância com a maioria, já que afirma 

ser a favor da campanha. Contudo, Isis pondera que os pais são responsáveis pelos 

brinquedos com os quais brincam seus filhos. Na sequência, Vitor toma o turno e 

desencadeia toda uma discussão acerca das performances de gênero e sexualidade. 

6.1.5. Sequência 5: “abobado pode ser gay” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Isis: as mães têm que brigar sim, mas não po- devem ser 

hipócritas. É só não comprar o brinquedo. e não é a criança que 

vai comprar a boneca, é a mãe que vai comprar a boneca pra ela, 

não é o menino que vai comprar a bola porque ele quer, é o pai 

que vai comprar uma bola pra dar pro menino, ou então é a mãe que 

vai comprar. 

Vitor: mas uma coisa acontece que meu primo foi criado com a mãe 

dele, só com mulher em volta e ele é meio abobado (2.5). 

Ane:    [a:: ((vira os olhos para cima)) para com isso] 

Alunas: [((falam juntas))]  

Vitor:  [isso é verdade] 

Aline: peraí, peraí Vitor, abobado, que[que é abobado?] 

Vitor:                                 [isso é uma verdade], não 

((olhando para Ane)) 

Isis: abobado porque o garoto fala direito, porque o garoto é 

carinhoso com uma menina, isso é que é abobado pra certos 

meninos. ((fala em tom de deboche)) 

Alunas:[((falam juntas)] 

Gisele:[ele foi criado por mulheres com deficiên[cia mental?]((em 

tom de deboche)) 

Vitor:                                          [°não é isso], 

Gisele, não é isso° ((de cabeça baixa)) 

Aline: aonde você quer chegar, Vitor? 

Vitor: ele pode tratar uma menina bem, mas  >né nem por isso<, 

mas ele dá pra ver  

Aline: dá pra ver o quê? que ele é homossexual?  

Vitor: ele não tem nada a ver comigo. ele é meio feminino, ele é 

meio feminino por causa que ele só foi criado por mulher 

Gisele: ser feminino é ser abobado?(3.0)((olhando para Vitor)) 

Aline: ser abobado é uma coisa, ser homossexual é outra (2.0), 

né? ((olhando para toda a turma)) 

Vitor: ((balança a cabeça para os lados))°é, mais ou menos° 

((risos)) 

Alunas: [((falam juntas))] 

Laura:  [eu conheço vários meninos, meu namorado é um]. eu acho 

que- que >isso depende muito também da criação< do meio que a 

pessoa vive. eu conheço vários meninos que foram criados só com a 

mãe e nem por isso são abobados 

Aline: mas peraí, agora a gente tá com um problema aí de 

terminologia. me tira uma dú- me diz aí o que que é uma pessoa 

abobada?  

Maria: pra mi::m ((sacode a mão para frente)) 

Aline: abobado vem da palavra bo[bo. que que é uma pessoa boba?] 

Vitor:                          [abobada pode ser (2.0) 

pederasta]((balança a mão para frente)) ou (3.0) uma pessoa  

Aline: meu Deus, tá virando um caldeirão de terminologia agora 

vai 
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48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Vitor: °pederasta é gay° ((balança a mão para frente)). então, 

abobado pode ser gay ou até mesmo abobado tipo de bobão mesmo 

lerdão 

Fabi: lerdão 

Vitor: de lerdão 

Isis: já diz que é gay só porque é educado, gentil 

Alunas:((falam juntas)) 

Aline: você não acha meio preconceituoso de chamar qualquer 

pessoa que seja de abobado? 

(2.0) ((ninguém toma o turno)) 

Aline: e outra coisa, Vitor, como você falou ele foi criado só 

por mulheres, ele é abobado, então ele teve uma criação que foi↑ 

Alunas: ((algumas respondem)) boba 

Vitor: a:: nada ver, teacher, nada ver, tá pegando um negócio e 

aumentando. 

Alunos: [((todos falam juntos))((risos))] 

Aline:  [pessoal, muito barulho, xi::::] 

 

A partir da linha 7, Vitor escolhe o adjetivo “abobado” para descrever um primo 

que fora criado apenas por mulheres. Diante do meu estranhamento pela escolha lexical 

de Vitor, dou início a um enquadre de explicação, ancorado pelo uso do pronome 

interrogativo “que” (“peraí, peraí Vitor, abobado, que[que é abobado?]” - 

linha 12). De acordo com Buttny & Morris (2001), demandamos uma explicação 

quando aquilo que é dito ou feito não é autoexplicável e requer esclarecimento. Assim, 

como, nesse momento, eu não compartilhava do mesmo esquema de conhecimento de 

Vitor acerca do uso do termo abobado e por acreditar que o processo de atribuição de 

sentido só se dá no uso (cf. Capítulo 3), solicitei que Vitor se explicasse para tentar 

compreender que uso Vitor estava fazendo do termo naquele contexto.  

Por outro lado, Ane (linha 9) demonstra ter compreendido perfeitamente o 

sentido atribuído ao termo, uma vez que inicia um enquadre de discordância e alinha-se 

contrariamente a Vitor ao pronunciar um “a” longo e virar os olhos para cima, quase 

como se não estivesse acreditando naquilo que acabara de ouvir (“[a:: ((vira os 

olhos para cima)) para com isso]”- linha 9). 

Vitor, então, em resposta ao alinhamento de discordância da colega, inicia um 

enquadre de confirmação, sustentado por dois turnos de fala, atestando a veracidade do 

que estava dizendo através da repetição do vocábulo “verdade” (“[isso é verdade]” 

– linha 11; “[isso é uma verdade]” – linha 13). Vitor, inclusive, para manter 

seu enquadre de confirmação, ignora meu enquadre de explicação (linha 12) ao 

continuar interagindo com Ane (note que em sua segunda repetição de que era verdade 

o fato de que seu primo era abobado por ter sido criado por mulheres, nas linhas 13 e 

14, Vitor está com seu olhar voltado para Ane e não para mim). 
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Como Vitor não toma o turno que fora dado a ele por mim e não ratifica meu 

enquadre de explicação, Isis o faz e alinha-se como aquela que explica. Isis, na verdade, 

constrói um alinhamento duplo, o de explicação ao termo “abobado” e o de discordância 

à escolha lexical de Vitor. A discordância de Isis é marcada, principalmente pela 

entonação e pelas expressões faciais de deboche utilizadas por ela. Isis afirma, então, 

que devido ao fato do menino falar educadamente e ser carinhoso com uma menina, ele 

seria abobado, o que, para ela, não seria “uma verdade” (“abobado porque o garoto 

fala direito, porque o garoto é carinhoso com uma menina, isso é que é 

abobado pra certos meninos. ((fala em tom de deboche))” - linhas 15-17). 

Novamente, assim como apresentado nas sequências 1 e 4, Isis não se alinha em 

concordância com o senso comum que corrobora uma performance de masculinidade 

hegemônica, na qual o homem não pode expressar sentimentos e deve falar de forma 

grosseira e ríspida. Isis encena, portanto, um alinhamento de não aceitação dos 

discursos monolíticos produzidos pelo senso comum. Nesse momento, Isis já havia 

percebido que, na verdade, o que Vitor queria dizer é que o primo era gay como, mais 

tarde, ela deixa claro ao afirmar que “já diz que é gay só porque é educado, 

gentil” (linha 53). Assim, enquanto Vitor entende que existiria uma performance 

comum a todos os homossexuais, ou seja, repleta de traços que, comumente, são 

associados às performances de feminilidade como gentileza, carinho e fala dócil, Isis 

entende que esses mesmos traços podem ser associados a uma performance de 

masculinidade heterossexual também.  

Em seguida, como ninguém toma o turno após a explicação de Isis, a qual gera 

um burburinho generalizado, Gisele, minha colega professora que estava filmando a 

interação, vira seu olhar e a câmera para Vitor e, num enquadre de deboche, sinalizado 

pelo seu tom de voz, dirige uma pergunta a ele (“ele foi criado por mulheres com 

deficiência mental?” – linhas 19 e 20). Percebo aqui que, assim como eu, Gisele 

não compartilhava dos mesmos esquemas de conhecimento de Vitor em relação ao uso 

do termo abobado, já que o entende ao pé da letra, como sinônimo de idiota, associando 

o fato do primo de Vitor ser abobado por, possivelmente, ter sido criado por mulheres 

igualmente apalermadas.  

Encenando um enquadre de constrangimento, Vitor alinha-se como aquele que 

se sente constrangido, abaixa a cabeça e o tom de voz, oferecendo uma resposta 

negativa à Gisele (“[°não é isso], Gisele, não é isso°” - linhas 21 e 22). 

Mesmo após meu enquadre de explicação e o enquadre de deboche de Gisele, os quais 
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deixaram claro que nós não compartilhávamos dos mesmos esquemas de conhecimento 

que ele, Vitor não dá sinal de que pretende explicar o termo. Arribas-Ayllon, Sarangi & 

Clarke (2011) afirmam que as pessoas se “explicam” quando desejam que os outros 

reconheçam e entendam o que elas estão fazendo. Contudo, diante da protelação de 

Vitor em se fazer entender, parecia que ele queria justamente o contrário, o que foi 

gerando certa ansiedade e irritação em mim.  

Assim, diante dessa omissão de Vitor, tomo uma posição mais assertiva, enceno, 

novamente, um enquadre de explicação e, fazendo uso da assimetria de sala de aula, 

alinho-me como professora e dirijo outra pergunta diretamente a ele (“aonde você 

quer chegar, Vitor?” - linha 23). Nesse momento, Vitor ratifica meu enquadre, 

contudo oferece uma resposta vaga, a qual não vai direto à sua definição para o termo.  

Vitor constrói sua resposta retomando a explicação de Isis e afirmando que, no caso de 

seu primo, ele não é “abobado” por tratar uma menina bem (“ele pode tratar uma 

menina bem, mas >né nem por isso<” – linha 24). Com o uso da conjunção 

adversativa “mas”, introdutória do argumento de maior peso, Vitor começa a trazer para 

a discussão, mesmo que de forma incipiente, a explicação do termo “abobado”, 

deixando subentendido o sentido que quer dar ao vocábulo, afirmando que, ao olhar 

para o seu primo, é possível entender o termo (“mas ele dá pra ver” - linha 25). 

Aqui percebemos como nossas performances cotidianas possuem efeitos concretos 

sobre a maneira como somos vistos pelas nossas audiências. Embora não tenhamos 

indícios de que o primo de Vitor se descreva como gay, suas performances são para 

Vitor uma prova disso. Vitor confia no seu olhar (“mas ele dá pra ver” – linha 25) e 

no efeito de substância da performance de seu primo para chegar à conclusão de que ele 

é gay.  

 Ao analisar as refutas de enquadres, de alinhamentos e de tomada de turno de 

Vitor, percebo que, na verdade, ele não queria entrar na discussão sobre o tema da 

homossexualidade, como uma estratégia de preservação da sua face.  Após a explicação 

de Isis, percebi que o que Vitor queria dizer com “abobado” era que o primo é 

homossexual. Assim, Vitor, receoso de ter sua face ameaçada e de ser considerado 

preconceituoso, evita, enquanto pode, a discussão do tema.  

Observando novamente o meu tom de voz ao indagar Vitor acerca do que seria 

“abobado” (linha 12), percebi certa rispidez de minha parte, já que, mesmo sem 

entender o termo logo de início, achei-o inapropriado para se referir a qualquer pessoa. 
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Junta-se a isso, o tom de voz de deboche de Gisele e Isis, quando a primeira indagou se 

o primo de Vitor tinha sido criado por mulheres com deficiência mental (linhas 19 e 

20), e quando a segunda ofereceu uma explicação para o termo “abobado” (linhas 15-

17). Além disso, nas minhas notas de campo acerca desse encontro (26/08/2010), teci o 

seguinte comentário:  

  

O debate da aula de hoje foi bastante participativo, houve diversas 
sobreposições de fala e os alunos foram colaborativos. Uma das partes 
que mais me chamou a atenção foi a discussão acerca da 
homossexualidade do primo do Vitor e o termo que ele utilizou para 
caracterizar o primo. Além disso, percebi que o termo abobado tem 
sido empregado pelo senso comum como sinônimo para a 
homossexualidade através dos demais relatos, o que foi uma novidade 
para mim. No entanto, o que mais me irritou, se é que esse é o termo, 
e percebi que irritou Gisele também, já que ela não costuma se 
pronunciar e hoje percebi que ela não aguentou, foi o fato dele ter dito 
que o menino era abobado e associou isso à criação do primo por 
mulheres. 

 

 Diante do exposto, percebo que Vitor tinha todas as pistas para sentir que sua 

face estava ameaçada e, em virtude disso, recusar-se a falar sobre homossexualidade.  

No entanto, como só percebi que estava colocando a face de Vitor sob ameaça 

após a análise dos dados e, no momento da interação face a face, tinha como objetivo 

abordar o tema da homossexualidade, uma vez que esse é um dos assuntos que permeia 

as piadas jocosas acerca do curso de Enfermagem, dentro do enquadre aula, vou direto 

ao ponto, perguntando se o primo de Vitor é homossexual (“dá pra ver o quê? que 

ele é homossexual?” – linha 26). A minha não percepção de que ameaçava a face de 

Vitor associada à posição de maior poder que ocupava na interação, por ser a 

professora, sinalizam para um alinhamento meu como aquela que pode dar continuidade 

a uma discussão que leve o aluno a refletir sobre suas crenças e aceitar outros discursos 

acerca da vivência do gênero e da sexualidade como legítimos.  

Diante do meu enquadre, ancorado pelo uso, sem rodeios, da palavra 

“homossexual” (linha 26), Vitor encena um enquadre de explicação e apressa-se em 

alinhar-se em oposição à performance realizada pelo primo ao afirmar que os dois não 

se assemelham em nada(“ele não tem nada a ver comigo” - linha 27). De 

acordo com Buttny & Morris (2001), as explicações podem ser entendidas como 

respostas verbais direcionadas ao outro com a finalidade de proteger a interação social 

corrente das consequências perturbadoras de eventos problemáticos, mantendo o 

equilíbrio social entre participantes. Assim, Vitor faz questão de se alinhar como aquele 
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que explica para dirimir qualquer semelhança entre sua performance e a de seu primo. 

Vitor permanece nesse alinhamento e começa a delimitar com mais clareza o que 

entende por “abobado” ao justificar o fato de o primo ser “meio feminino” por ter sido 

criado por mulheres (“ele é meio feminino, ele é meio feminino por causa 

que ele só foi criado por mulher” - linhas 27 e 28). Acho interessante aqui 

que Vitor, em nenhum momento, utiliza o termo homossexual, mas prefere fazer uso da 

indiretividade ao predicar o primo de “meio feminino”.  

Gisele, então, toma o turno e, também num enquadre de provocação, alinha-se 

como aquela que promove reflexão e pergunta a Vitor se ser feminino é ser abobado 

(linha 29). Após uma pausa de três segundos, como Vitor não ratifica o alinhamento 

proposto por Gisele, uma vez que não problematiza a relação entre ser feminino e ser 

abobado, tomo o turno (linha 30). Nesse ponto da discussão, tento desatrelar o termo 

abobado do termo homossexual, almejando problematizar certos vocábulos carregados 

de marcas de preconceito. Através da pista linguística “né” em tom de pergunta, 

proponho um enquadre de concordância para os alunos (“ser abobado é uma coisa, 

ser homossexual é outra (2.0), né? ((olhando para toda a turma))” – 

linhas 30 e 31), o qual não é ratificado por Vitor quando ele toma o turno, diz “mais ou 

menos” e ri (linhas 32 e 33). Minha indagação gera certo tumulto e todos falam ao 

mesmo tempo.  

Em seguida, Laura (linhas 35-38) toma o turno e inicia um enquadre de 

testemunho pessoal ao citar seu namorado como um exemplo de menino que fora criado 

apenas por mulheres e se engaja em performances heterossexuais, não se alinhando em 

concordância com o que vinha sendo proposto por Vitor. Laura, portanto, não referenda 

o argumento de Vitor de que meninos que são criados por mulheres estão fadados a 

realizar performances homossexuais. Quando Laura afirma que “eu acho que- que 

>isso depende muito também da criação< do meio que a pessoa vive” 

(linhas 35-37), ela acena com a possibilidade de um engajamento em performances de 

sexualidade menos regulatórias e menos rígidas, sugerindo que a identidade sexual não 

é algo inerente ao sujeito, mas fruto de performances narrativas com as quais nos 

engajamos nos diferentes contextos pelos quais circulamos. Contudo, para minha 

surpresa, Laura retoma o termo “abobado” (linha 38), logo após oferecer contra-

argumentos interessantes ao discurso fatalista de Vitor.  Essa postura adotada por Laura, 

como visto no capítulo 2, traz à tona a multiplicidade das nossas identidades e que “elas 

se interferem mutuamente, se articulam; podem ser contraditórias; provocam, enfim, 
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diferentes ‘posições’. Estas distintas posições podem se mostrar conflitantes até mesmo 

para os próprios sujeitos, fazendo-os oscilar, deslizar entre elas – perceber-se de 

distintos modos” (LOURO 1997/ 2003, p.51). 

Diante da fala de Laura, proponho novamente um enquadre de explicação 

(linhas 39-41) acerca do termo “abobado”, ancorado pelo uso do substantivo 

“problema” (“agora a gente tá com um problema aí de terminologia.”- 

linhas 39 e 40) e do pronome interrogativo “que” (“o que que é uma pessoa 

abobada? - linhas 40 e 41). Segundo Raevaara (2011), a explicação é um dos 

métodos por meio do qual participantes em uma interação podem alcançar um 

conhecimento compartilhado do mundo social. Dessa forma, a partir das explicações 

dadas pelos alunos, meu objetivo era problematizar o termo e construir com eles outras 

inteligibilidades em relação às identidades de gênero. Acerca disso, creio que seja 

pertinente retomar algumas considerações que fiz em minhas notas de campo 

(26/08/2010): 

 

Senti-me como se estivesse fazendo parte de um confronto. Eu e Vitor, 
em especial, estávamos operando dentro de esquemas de 
conhecimento totalmente distintos. Creio que, em alguns momentos, 
tentei leva-lo a refletir acerca da sua visão de identidade, a qual se 
mostrou alinhada com o senso comum, mas acho que não 
conseguimos construir um conhecimento compartilhado acerca das 
identidades de gênero.  Infelizmente, acho que não encontramos um 
ponto de trégua em nosso duelo.  

 

Maria, então, num alinhamento duplo, o de explicação para minha indagação e 

de concordância com Vitor e Laura, afirma que, para ela, “abobado” também é 

sinônimo de “homossexual” (linha 42). Maria faz isso projetando uma das mãos para 

frente, gesto bastante utilizado pelo senso comum para dizer que alguém é homossexual.   

Após as falas de Vitor, Laura e Maria fica evidente, mais uma vez, como os 

esquemas de conhecimento com os quais os alunos operam estão norteados por crenças 

e valores fixos sobre a identidade social de gênero, especialmente, a masculina. 

Meninos que, porventura, se engajem em performances que apresentem algum traço 

que, segundo o senso comum, seja mais característico de performances de feminilidade, 

são imediatamente alinhados pelos colegas no eixo bipolar normal-desviante e assim 

rotulados de gay. 

Assim, encenando um enquadre de explicação, ancorado pelo uso do pronome 

interrogativo “que” (“que que é uma pessoa boba?]” - linha 43), resolvo voltar 
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ao adjetivo primitivo “bobo” para tentar, mais uma vez, problematizar o adjetivo 

derivado “abobado” (linha 43).  Vitor, então, toma o turno, ratifica meu enquadre e 

inclui um novo termo na sua explicação para “abobado”: “pederasta” (“[abobada 

pode ser (2.0) pederasta]” - linhas 44 e 45). Na linha 48, Vitor continua 

alinhando-se como aquele que explica e afirma, em tom mais baixo, que “°pederasta 

é gay°”.  Desde o início da interação, noto que Vitor evita falar termos como 

“homossexual” ou “gay”. Nesse trecho, contudo, ele usa a palavra “gay”, mas a 

pronuncia em tom baixo e com certo ar de constrangimento. No entanto, quando utiliza 

o termo pederasta pela primeira vez (linha 45), termo esse que não é nada apropriado 

para se referir ao homoerotismo, Vitor utiliza um tom jocoso e faz o mesmo gesto com a 

mão feito por Maria (linha 42).  

Vitor também traz outro significado para o termo “abobado”: o de “lerdão” 

(linha 50), imediatamente ratificado por Fabi, que repete o termo em concordância 

(linha 51). Esse, na verdade, foi o sentido que eu havia atribuído ao termo quando Vitor 

o pronunciou pela primeira vez.  

Após ter ouvido as explicações dos alunos, principalmente, as de Vitor, volto-me 

para ele novamente com o objetivo de levá-lo a refletir acerca de suas escolhas lexicais. 

Essa minha insistência com Vitor relaciona-se a uma necessidade contemporânea, cada 

vez mais urgente, de preocupação com o sofrimento da alteridade, não só nos 

conhecimentos que produzimos, mas também nas interações que mantemos com os 

outros. Gostaria de levar não só Vitor, mas o restante da turma, a pensar que nossas 

escolhas lexicais podem desencadear situações de preconceito e de sofrimento em 

relação ao outro. Especialmente em uma turma de ensino médio/ técnico de 

Enfermagem, que sofre com diversos preconceitos relacionados às identidades de 

gênero e sexualidade, problematizar as escolhas lexicais se faz essencial. Creio que, 

antes de se pensar em combater o preconceito que vem de fora, é necessário construir 

alinhamentos menos preconceituosos e estigmatizantes dentro do próprio grupo.  

Contudo, após minha indagação e uma pausa de dois segundos (linha 57), nem 

Vitor, nem nenhuma outra aluna toma o turno. Assim sendo, continuo a minha fala 

associando, dessa vez, o fato de Vitor ter mencionado que seu primo fora criado só por 

mulheres e por isso ser “abobado”. Tal fato incomodou tanto a mim, quanto à Gisele, 

como foi possível perceber através das minhas notas de campo, transcritas 

anteriormente. No entanto, não é Vitor quem responde à minha indagação, apesar de ter 

dado o turno a ele (note que falo o nome de Vitor na linha 58), mas as demais alunas em 
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coro (linha 60). Por fim, Vitor, num enquadre de discordância, não se alinha nem em 

concordância com a resposta dada pelas colegas, nem comigo, afirmando que eu estaria 

“aumentando” os fatos (“a:: nada ver, teacher, nada ver, tá pegando um 

negócio e aumentando.” - linhas 61 e 62).  

Na linha 63, os risos e as sobreposições dos alunos que falam ao mesmo tempo, 

levam-me a encerrar a discussão (linha 64).  

Na sequência exposta acima, como já sublinhado, percebo certa resistência de 

Vitor ao tratar da questão da homossexualidade. Estando ciente de que o sujeito é 

construído no discurso e é repleto de atravessamentos identitários como, por exemplo, 

os de classe, gênero, raça e religião, e que os sentidos dos quais nos apropriamos no 

processo de construção das nossas próprias identidades dependem dos discursos com os 

quais temos contato, creio que o fato de Vitor se engajar em performances religiosas 

tem influência direta na sua refuta de todos os meus alinhamentos de explicação acerca 

do termo “abobado”. Vitor não menciona o traço identitário da religião na descrição que 

faz de si (cf. Capítulo 5), mas tenho esse conhecimento através do meu convívio com 

ele na sala de aula e também nas redes sociais.  

Tanto no excerto anterior, quanto nesse, Vitor faz questão de deixar claro que se 

enquadra no grupo dos que fazem performances heterossexuais. Contudo, ao retomar a 

descrição que faz de si, ele afirma que “nunca se sentiu confortável por estudar só com 

meninas”. Aparentemente, tal declaração pode parecer paradoxal, já que gostar de estar 

com meninas seria um comportamento típico das sociabilidades masculinas 

(GASTALDO, 2006 apud MOITA LOPES, 2008). 

Por outro lado, creio que tal desconforto e o fato de deixar marcado que gosta 

“de estudar na escola, contudo, não por conta das pessoas de sua sala, mas pelos 

professores e pelas amizades construídas com alunos de outras turmas” (grifo meu – cf. 

Capítulo 5) estão associados aos preconceitos, principalmente os de gênero, sofridos 

pelo curso técnico de Enfermagem. Como é um curso muito procurado por meninas, 

meninos que se interessam pela área teriam gostos e interesses semelhantes ao de 

meninas, o que poderia levar os demais a enquadrar esses meninos no grupo dos que se 

engajam em performances homossexuais. Como a aprovação da nossa face pública está 

sempre aberta ao escrutínio do outro, para sustentar a face que tenta construir 

socialmente e não ter colocada à prova a performance heterossexual que encena, Vitor 

tenta se afastar de tudo que seja uma ameaça iminente à sua face. Acredito que esse fato 

nos possibilita entender a visão de identidades como performances sociais, uma vez que 
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nos construímos identitariamente em performances para os outros ao nosso redor 

(PENNYCOOK, 2006). Em outras palavras, as identidades são interpretações de uma 

complexa rede de características sustentadas em nossas práticas sociais. Nesses 

excertos, vemos Vitor sustentando características que ajudam a apoiar sua performance 

heterossexual muito bem.  

Além disso, ao chamar o primo de “abobado” e se alinhar como alguém que não 

o é, ou seja, diferente do primo (“ele não tem nada a ver comigo” – linha 27), 

Vitor, novamente, tenta preservar a sua face. Vale mencionar aqui uma característica 

das identidades sociais que é levantada por Silva (2000, p. 74). Tal característica refere-

se ao caráter relacional entre a identidade e a diferença. Ou seja, enquanto a identidade 

remete a uma positividade, “aquilo que se é”, a diferença refere-se “àquilo que o outro 

é”. De acordo com o autor (2000), a afirmação de uma identidade só é possível porque 

há uma diferença que é negada e tomada como antagônica à identidade. Mais ainda, 

essa relação é sempre permeada por relações de poder, de forma que a definição da 

identidade e da diferença nunca é neutra. Surge daí a possibilidade de estabilização de 

certas identidades enquanto outras se tornam desviantes, ilegítimas e patologizadas. 

Dessa forma, quando Vitor alinha seu primo como “diferente”, mostra uma 

compreensão da performance homossexual que afirma ser realizada por seu primo como 

desviante e “não normal”.   

Por fim, enquanto Vitor apresenta a visão de que as identidades são construtos 

fixos, Laura e Isis alinham-se contrariamente a visões essencializadas das identidades 

sociais. Ao justificar o fato de seu primo ser homossexual por ter sido criado por 

mulheres e utilizar o termo “abobado” para tal, Vitor atribui às mulheres características 

como bobas, tolas, traços esses que, no senso comum, não costumam ser atrelados às 

performances de masculinidade. Dessa forma, mulheres não seriam capazes de criar 

homens heterossexuais sem a ajuda de uma figura masculina heterossexual. Além disso, 

Vitor concebe apenas uma forma de ser homossexual, como se houvesse uma essência 

comum a todos, ou seja, a de realizar performances tidas como mais afeminadas. 

Já Laura e Isis, concebem performances de masculinidades heterossexuais 

diferentes das de Vitor, ou seja, performances que permitem ao homem agir de forma 

gentil, educada e a falar docilmente, por exemplo. Laura, inclusive, traz o contexto 

como um fator importante para a construção das identidades, apontando que não haveria 

um padrão para que uma pessoa se construísse como hétero ou homossexual.  
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Após a análise dessas cinco sequências, gostaria de tecer, ainda, alguns 

comentários com o intuito de suturar o que foi produzido até o momento. Nas 

sequências 1 e 4, ficou latente a importância da família na construção das nossas 

identidades de gênero. Vimos as famílias ora operando em conformidade com o modelo 

essencializado de masculinidade/feminilidade hegemônica, ratificando apenas algumas 

performances como válidas, num movimento de sustentação dos regimes de verdade, 

ora vislumbrando performances de masculinidade/ feminilidade que põem em xeque 

crenças naturalizadas sobre categorias identitárias fixas. Tivemos acesso às identidades 

de gênero construídas no seio familiar graças ao processo de entextualização dos 

discursos, em especial, das mães, realizado pelas alunas. Nesse processo, foi 

interessante notar que as alunas se alinharam em discordância com suas mães, quando 

estas sustentavam performances de masculinidade que não apresentavam como traço o 

envolvimento de homens em afazeres domésticos. Pude notar, também, uma 

solidariedade entre as alunas. Conforme alguém inaugurava um enquadre de testemunho 

pessoal, outros iam surgindo e fortalecendo os demais enquadres e alinhamentos em 

jogo, tornando acessível a nós as diferenças e semelhanças entre as performances de 

gênero encenadas nas famílias.  

Contudo, esses alinhamentos mais contestadores diante de identidades de gênero 

e sexualidade fixas não foi tão presente nas sequências 2, 3 e 5. Na sequência 2, através 

das vozes de Maiara e Laís, por exemplo, na sequência 3, através das vozes dos alunos 

em conjunto e, na sequência 5, através, principalmente, da voz de Vitor, observamos 

diversos alinhamentos de ratificação dos discursos monolíticos e essencializados sobre 

os modos de agir de homens e mulheres que orientam o senso comum e apontam para 

uma identidade possível para os homens, a de macho, assertivo, livre para fazer o que 

quiser, que não expressa sentimentos, nem docilidade; e outra para as mulheres, a de 

frágil, que necessita ser protegida, que expressa sentimentos, fofoqueira e, às vezes, 

débil.  

Por fim, gostaria de ressaltar um momento de abalo identitário de Vitor e outro 

de Isis. Em relação a Vitor, foi interessante notar, na sequência 4, que, durante sua 

performance narrativa, ele percebeu que poderia se engajar em outras performances de 

masculinidade que não apresentassem como característica o gosto pela cor azul. Nesse 

momento, foi com se Vitor tivesse um “click” e percebesse a produção de sua 

identidade no fazer. Já Isis, apesar de reconhecer, na sequência 2, que é possível 

encenarmos performances de masculinidade/ feminilidade que não se alinhem em 
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concordância com as chanceladas como válidas pelo senso comum, ela parece não saber 

como realizar essas performances. E o mais interessante é ela não perceber que ela 

mesma já as realiza, como vimos na sequência 1.  

 

6.2. “A Enfermagem por todos”: vozes engajadas na coconstrução de identidades 

sociais de gênero e sexualidade mais flexíveis 

 

As três sequências que passo a analisar a seguir fazem parte da terceira aula 

gravada para a realização desta pesquisa, ocorrida no dia 09/09/2010.  Nesse dia, além 

de mim e da professora Gisele, estavam presentes 17 alunos (16 meninas e 1 menino).  

O material escolhido para promover a discussão foi o episódio do seriado de TV 

Friends intitulado “Aquele com a Babá-Homem” (Friends, 2002-2003, 9
a
 temporada, 

episódio 200). A aula teve duração total de cem minutos, dos quais 25 foram 

disponibilizados para a exibição do episódio. O objetivo da escolha desse material 

especificamente se deu, uma vez que gostaria de problematizar com os alunos a crença 

do senso comum de que haveria profissões que estariam mais associadas ao gênero 

feminino e outras, ao gênero masculino, já que a própria Enfermagem é uma área de 

atuação frequentemente associada às mulheres.  

No episódio em questão, a personagem Rachel (Jennifer Aniston) está prestes a 

voltar ao trabalho com a aproximação do término de sua licença maternidade. Ela e seu 

companheiro Ross (David Schwimmer) decidem, então, contratar uma babá para tomar 

conta do bebê. O casal inicia uma série de entrevistas com profissionais mulheres, mas 

nenhuma delas parece ser boa o suficiente para o cargo. A última entrevista do dia, no 

entanto, é com Sandy (Freddie Prinze Jr.) que, segundo Ross, é formada (já que ele 

pensa se tratar de uma mulher) em pedagogia. Ao conhecer o candidato ao cargo de 

babá, Ross fica chocado por se tratar de um homem e tece diversos comentários 

preconceituosos acerca da sexualidade de Sandy. Já na entrevista, Ross pergunta a 

Sandy se ele é gay, respondido negativamente por ele, afirmando, ainda, que é noivo de 

uma moça. Apesar de não aprovar a ideia de ter um homem cuidando de sua filha, Ross, 

convencido por Rachel, a qual fica encantada com o rapaz, decide contratá-lo. Ao longo 

do episódio, Ross vê Sandy chorando diversas vezes, cozinhando biscoitos franceses, 

tocando flauta para o bebê, brincando de marionetes e fazendo crochê. Diante dessas 

atitudes que, segundo Ross, não são nada masculinas, ele pede que Rachel demita o 
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rapaz. Após resistir e contestar a atitude preconceituosa de Ross, Rachel acaba cedendo, 

mas pede que o próprio Ross o demita. Neste momento, Sandy pergunta a Ross se ele 

teria alguma crítica a fazer sobre o trabalho de babá desempenhado, mas Ross afirma 

que o único problema é o rapaz ser sensível demais. Sandy, então, confronta Ross ao 

perguntar o porquê do incômodo e Ross confessa que, na infância, ele era duramente 

criticado por seu pai por gostar de brincar com seus dinossauros ao invés de ser atleta. 

Ross começa a chorar e termina o episódio sendo consolado por Sandy.  

Ao observar os dados gerados nesse encontro, não me surpreendeu o fato de que, 

durante a discussão sobre profissões e gêneros, os mitos relatados por Waldow (2006, 

p.77, cf. Introdução), presentes na tradição, foram quase todos entextualizados pelos 

alunos, com exceção do lado “sagrado” da profissão da enfermeira. A sequência 

transcrita abaixo ocorreu durante a discussão acerca da pergunta “Por que você acha que 

Ross ficou surpreso ao ver Sandy?”, presente no material distribuído aos alunos (cf. 

Anexo 4).  

 

6.2.1. Sequência 6: “ou você é mulher ou é gay” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Aline: vo- vocês aceitariam na casa de vocês contratar, se vocês 

tivessem filho contratar um homem pra ser babá, do filho↑ 

Julia:  [eu contrato] 

Fabi:   [eu não sei,]eu vou[ser sincera] 

Paola:                    [eu não contrataria] ele porque eu achei 

ele chato 

Alunos: [((falam ao mesmo tempo))] 

Aline: [vamos lá por que Fabi] que você acha que você não 

contrata-↑ 

Fabi: ah::, sei lá:: é estra::nho um homem (3.0)cuidando de uma 

criança. >eu acho que uma mulher é mais sensível pra isso cara< 

((olha e sorri para Mariane que balança a cabeça afirmativamente e 

sorri)) 

Aline: hum mas e o do episódio não  era  sen[sível suficiente?] 

Fabi:                                      [ma- mas é o que eu tô] 

falando eu vou ser sincera porque eu acho que muita gente vai 

virar e vai falar claro que eu contrataria, mas eu °acho que não° 

Queila: eu até contrataria mas não contrataria ele. eu achei ele 

mu::ito chato [mu::ito chorão] 

Tati:         [muito sensível] demais,chor[ando o tempo todo] 

Fabi:                                    [sensível demais tam]bém, 

chorando o tempo todo, eu hein, que coisa chata 

Aline: e se fosse uma mulher chorona? 

Fabi: [também mandava embora] 

Tati: [mulher já é chorona] ((risos)) 

Julia: eu substituiria uma mulher por ele porque hoje em dia 

muitas mulheres maltratam (1.0) então eu acho que eu daria uma 

chance pro homem se ele fosse qualificado que nem ESSE 

Aline: uhum  

Marcos: é que nem na enfermagem, todo mundo pensa logo na 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

enfermeira MULHER. ou você é mulher ou é gay, e gay afeminado, com 

jeitinho de mulher mesmo 

Aline: mas por que você acha que isso acontece? 

Alunos: ((falam juntos)) 

Aline: MARCOS, COMPLETA AÍ, POR QUÊ? 

Marcos: mulher já cuida né? é mãe e tal, dá banho, troca fralda 

(2.0) enfermagem é cuidado, acho que é isso. 

Aline: bem, você não é mulher e diz que não é gay né?= 

Alunos: ((risos)) 

Aline: =como você vê isso sendo hetero e enfermeiro? 

Marcos: é o que o povo pensa, é di- é difícil, mas ninguém pensa 

que tem mulher que é horrível e homem que é melhor que as 

enfermeiras↓ 

Alunos: ((falam juntos – Tati levanta o dedo pedindo o turno)) 

Aline: peraí, peraí, deixa a Tati falar. 

Tati: tem técnica professora (2.0) a gente aprende tudo. eu sou 

mulher é não sab[ia fazer muita coisa] 

Laís:           [mas a mulher tem mais] facilidade 

Aline: vocês concordam com a Laís? 

Alunos: ((falam juntos, concordando e discordando com a colega)) 

Fabi: concordo em partes porque a mulher pega mais rápido mesmo, 

mas o homem pode aprender também 

Isis: isso é muito relativo, depende da vocação e do esforço de 

cada um 

Alunos: ((falam juntos)) 

 

Durante essa interação, o enquadre predominante é o de aula, já que eu faço 

todas as perguntas e, na maioria das vezes, nomeio alunos específicos para respondê-las.  

Logo de início, Julia e Fabi ratificam meu enquadre, tomam o turno concomitantemente 

e expressam seus pontos de vista acerca do que fora perguntado por mim (“vo- vocês 

aceitariam na casa de vocês contratar, se vocês tivessem filho 

contratar um homem pra ser babá, do filho↑” - linhas 1 e 2). Julia e Fabi 

alinham-se de maneiras distintas, uma vez que a primeira aponta para a possível 

contratação de um babá-homem (“[eu contrato]” - linha 3) e a segunda não (“[eu 

não sei,]eu vou[ser sincera]” - linha 4). Vale ressaltar que o vocábulo “babá”, 

segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2010), é um 

substantivo feminino, não havendo um substantivo masculino correspondente. Tal fato 

chama a atenção para o quanto essa profissão está associada às mulheres, o que talvez 

tenha levado Fabi a achar “estranho” (linha 10) ter um bebê aos cuidados de um 

homem. Além disso, Fabi ratifica o senso comum quando afirma haver uma 

sensibilidade inata às mulheres para o cuidado (“uma mulher é mais sensível pra 

isso cara” - linha 11). Mariane também se alinha em concordância com Fabi (linhas 

12 e 13), o que fica perceptível com as pistas não verbais fornecidas por seu aceno de 

cabeça e por seu sorriso.  
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Proponho, então, um enquadre de problematização, ancorado pelas pistas 

paralinguística (“hum” – linha 14) e linguística (conjunção adversativa “mas”- linha 14), 

diante do que fora colocado por Fabi. Esta permanece no seu footing anterior de 

estranhamento diante da situação de ter um homem trabalhando como babá. Ratificando 

meu enquadre de problematização, Queila afirma que até contrataria um homem para 

exercer a função de babá, desde que este não fosse “chato” ou “chorão” (linha 19). 

Tati (“[muito sensível] demais,chor[ando o tempo todo]” - linha 20) e Fabi 

(“[sensível demais tam]bém, chorando o tempo todo, eu hein, que coisa 

chata” - linhas 21 e 22) alinham-se em concordância com a colega quanto à 

reprovação de homens que choram com frequência. Continuando a operar num 

enquadre de problematização, faço a pergunta “e se fosse uma mulher chorona?” 

(linha 23). Enquanto Fabi mantém seu enquadre de reprovação e alinhamento de 

discordância, Tati parece ser mais condescendente com o choro de mulheres, já que essa 

suposta sensibilidade exacerbada seria uma característica delas (“mulher já é 

chorona” – linha 25). Assim, enquanto o ato de chorar seria esperado nas 

performances de uma feminilidade hegemônica, o mesmo não seria uma característica 

de uma performance de masculinidade hegemônica, como já tínhamos visto acontecer 

na sequência 2. Tal situação resulta numa eterna vigilância das emoções, dos gestos e do 

comportamento dos homens para a sustentação de uma performance de masculinidade, 

pois a exposição de sentimentos culminaria na rotulação de sua imagem como 

homossexual. Em suma, é como se as performances de masculinidade e feminilidade 

fossem muito bem demarcadas aos olhos do senso comum e atitudes que fizessem parte 

de uma não pudessem estar presentes na outra.  

Na sequência, Julia toma o turno (linhas 26-28) e, num enquadre duplo de 

explicação, sinalizado pelo uso da conjunção coordenativa explicativa “porque”, e de 

conclusão, ancorado pela conjunção coordenativa conclusiva “então”, retoma seu 

pronunciamento do início da sequência (linha 3)  e esclarece o porquê de considerar a 

contratação de um homem como babá possível (“eu substituiria uma mulher por 

ele porque hoje em dia muitas mulheres maltratam (1.0) então eu acho 

que eu daria uma chance pro homem se ele fosse qualificado que nem 

ESSE” – linhas 26-28). Percebemos, aqui, que a conclusão a qual Julia chega foge dos 

essencialismos, diferentemente do que fora colocado por Fabi (“é estranho um 

homem cuidando de uma criança. eu acho que uma mulher é mais sensível 
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pra isso cara” – linhas 10-12), e aponta para a qualificação do profissional como 

principal motivo para a sua contratação.  

Como meu objetivo era que os alunos continuassem ratificando meu enquadre de 

problematização, não tomo o turno, apenas faço uso da pista “uhum” (linha 29) e 

aguardo que algum falante se autosselecione (SACKS, SCHEGLOFF & JEFFERSON, 

2003/1974).  

É nesse momento, então, que Marcos toma o turno e compara a situação do 

episódio com suas experiências no curso de Enfermagem, entextualizando o discurso de 

que Enfermagem seria profissão de mulher. Ao utilizar a expressão “todo mundo” 

(“todo mundo pensa logo na enfermeira MULHER” – linhas 30 e 31), Marcos 

aponta para o fato de que, ainda hoje, esse mito circula e continua a ser repetido no 

senso comum. É interessante perceber que, ao longo dos anos, as mulheres têm lutado 

para ocupar posições que, até então, só eram ocupadas por homens. Contudo, nessa 

sequência, podemos observar duas situações em que os homens procuram seu espaço 

em profissões normalmente desempenhadas por mulheres. De certa forma, esses dois 

exemplos apontam para um movimento de questionamento de crenças sociais de que 

tarefas relacionadas ao cuidado só podem ser realizadas por mulheres, devido a uma 

suposta “essência” maternal e cuidadora delas.    

Marcos afirma, assim, que as pessoas esperam que a enfermeira seja mulher 

(observe a ênfase que ele dá ao termo “mulher” na linha 31) ou “gay afeminado” 

(linhas 31 e 32). Diante dessa afirmação, projeto um enquadre de explicação e alinho-

me como aquela que necessita de explicações (“mas por que você acha que isso 

acontece?” - linha 33). Na verdade, nesse momento, há um enquadramento e um 

alinhamento duplos, uma vez que, diante da confusão de vozes, operando também no 

enquadre de aula, elevo meu tom de voz, tomo o turno e, fazendo uso do meu 

alinhamento de professora, dou a palavra a Marcos (“MARCOS, COMPLETA AÍ, POR 

QUÊ?” - linha 35). Este ratifica ambos os meus enquadres, aceita tomar o turno e alinha-

se como aquele que dá explicações. Marcos retoma o fato de haver uma possível 

essência cuidadora feminina (“mulher já cuida né?” – linha 36) para justificar o 

fato das pessoas associarem a Enfermagem às mulheres.  

Sabendo que Marcos se descreve como homem heterossexual com base na 

descrição que fizera de si (cf. Capítulo 5), volto a operar num enquadre de 

problematização e num alinhamento de problematizadora (linhas 38 e 40), desejosa de 
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levar Marcos a refletir um pouco mais sobre a explicação essencialista que acabara de 

dar e de observar como ele conciliaria a descrição que fizera de si com tal explicação. 

Marcos, então, ratifica meu enquadre e apresenta um dado interessante: segundo 

ele, o fato de ser mulher não é um indicativo a priori de que ela será uma boa 

profissional de Enfermagem, alinhando-se, nesse momento, em discordância com o 

senso comum e flexibilizando as performances de feminilidade. Tati, ratificando o 

alinhamento de Marcos (linhas 46 e 47), afirma que, mais importante do que ser mulher 

é dominar a técnica, ou seja, o que deve ser levado em conta é a qualificação do 

profissional, não o seu gênero. Além disso, Tati, projetando um alinhamento contrário 

ao senso comum, coloca que não sabia desempenhar as funções da Enfermagem antes 

de aprender as técnicas apropriadas ensinadas no curso (“eu sou mulher é não 

sab[ia fazer muita coisa” – linhas 46 e 47). Já Laís, num movimento oposto ao 

de Tati, sinalizado pelo uso da conjunção adversativa “mas” (linha 48) e, portanto, 

alinhando-se em concordância com  o senso comum, ratifica uma possível familiaridade 

das mulheres com o cuidado ao afirmar que “a mulher tem mais facilidade” 

(linha 48).  

Dando continuidade à proposta de um enquadre de problematização e 

interessada no engajamento de outros alunos na discussão, faço uma pergunta (“vocês 

concordam com a Laís?”- linha 49) e ofereço o turno para toda a turma. Alguns 

alunos ratificam o alinhamento de Laís, outros não, até que Fabi toma o turno e, apesar 

de alinhar-se em concordância com Laís, considera a possibilidade de se ter bons 

enfermeiros homens (“mas o homem pode aprender também” – linha 52).  

Como o footing não é um processo unilateral, mas envolve o alinhamento mútuo 

de todos os participantes, as falas de Laís e Fabi determinam não apenas seus footings 

de ventríloquo do senso comum como também desencadeiam o alinhamento dos outros 

alunos. A aluna Isis, portanto, engaja-se na construção de um footing de discordância 

(linhas 53 e 54) ao se alinhar desfavoravelmente à proposição das colegas, deslocando o 

cerne da questão do gênero para o esforço e a vocação de cada indivíduo como 

condições para que a profissão seja desempenhada com êxito (“isso é muito 

relativo, depende da vocação e do esforço de cada um” – linhas 53 e 54). 

Mais uma vez, vemos Isis encenando uma performance discursiva subversiva e 

engendrando uma microrresistência. 
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Esses alinhamentos conflitantes provocam uma réplica de outros interlocutores 

que participam da interação, o que faz com que o meu alinhamento de professora não 

seja ratificado pelos alunos. Assim, as falas sobrepostas tornam-se um impeditivo para a 

continuidade da discussão. 

O meu enquadre de problematização do senso comum, presente na interação 

analisada, objetivou ampliar o universo de possibilidades com os quais os sujeitos 

podem se construir, procurando questionar e/ou problematizar como as performances de 

gênero e de enfermeiro(a) são construídas no senso comum. Essa visão de que o sujeito 

é constituído, reproduzido e transformado por meio das práticas discursivas nas quais 

atua (FAIRCLOUGH, 2001) é essencial para que significados hegemônicos e 

essencializados sejam questionados no espaço de minha sala de aula. 

O mito de que “Enfermagem é profissão de mulher” foi entextualizado na 

sequência apresentada ora para colaborar com a sustentação do fato de que haveria uma 

essência cuidadora intrínseca às performances de feminilidade (como fizeram Fabi, 

Mariane e Laís, por exemplo), ora sendo confrontado, permitindo que novas 

performances fossem vislumbradas. Isis e Julia colocaram a questão do gênero de lado e 

valorizaram a técnica, a qualificação profissional, a vocação e o esmero de cada 

indivíduo para o bom exercício da profissão escolhida. Esse alinhamento das meninas 

ajuda a minar a crença de que nossos comportamentos são expressões naturais 

(PENNYCOOK, 2006) e de que há uma ontologia dos corpos anterior às nossas práticas 

culturais e sociais. 

É possível notar, ainda, alunos que estão passando por um abalo de seus sistemas 

de crenças, como Tati e Marcos, uma vez que operam num movimento oscilante de 

defesa/confronto de crenças e performances naturalizadas. Esses alunos, como visto na 

análise, apresentaram momentos nos quais se alinharam em concordância com os 

discursos essencializados sobre as performances de feminilidade disponibilizadas em 

nossa cultura como “mulher já é chorona” (linha 25) e “mulher já cuida né?” 

(linha 36). Em relação a Marcos, ele ainda se voluntariou par encenar o “Trecho 1”, 

como proposto no material (cf. Anexo 4). Acerca de sua atuação, teci o seguinte 

comentário nas notas de campo (09/09/2010):  

 

Chamou-me a atenção a forma como Marcos encenou o papel de 
Sandy logo no início da aula. Ao dizer sua fala ((Hi, I’m Sandy.)), 
Marcos realizou uma performance homossexual ao afinar a voz e 
balançar a mão para frente. Mesmo já tendo assistido o episódio e visto 
que Sandy não se descreve como gay, Marcos optou por realizar tal 
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performance, reforçando a associação entre a performance de 
feminilidade e o cuidado. Apesar de ter dito, em algum momento da 
aula, que as pessoas têm em suas mentes a imagem da enfermeira 
mulher ou do enfermeiro gay afeminado, percebo que essa imagem 
também parece forte para ele.  

 

Por outro lado, Tati e Marcos começaram a construir um alinhamento de não 

aceitação desses mesmos discursos essencializados ao reconhecerem que dentro da 

Enfermagem há bons e maus profissionais, fato este que independe das performances de 

gênero realizadas por cada um. É interessante notar que Marcos começa a construir tal 

alinhamento quando o levo a refletir acerca da relação entre sua identidade de gênero e 

sexualidade (“bem, você não é mulher e diz que não é gay né?=” – linha 38) e 

a profissão de enfermeiro que escolhera seguir (“=como você vê isso sendo hetero 

e enfermeiro?” – linha 40). A partir daí, Marcos passa a se alinhar em discordância 

com o senso comum ao admitir, por exemplo, que há homens que desempenham sua 

performance de cuidador melhor do que mulheres (“tem mulher que é horrível e 

homem que é melhor que as enfermeiras” – linhas 42 e 43).  

Além disso, quando Marcos afirma que é difícil dissociar a imagem da 

enfermeira do gênero feminino, pois “é o que o povo pensa” (linha 41), fica claro 

como a construção das identidades de gênero e de enfermeiro(a) está atrelada ao que é 

socialmente aceito e como a problematização de uma prática supostamente intrínseca ao 

universo feminino pode gerar preconceitos como “todo mundo pensa logo na 

enfermeira MULHER. ou você é mulher ou é gay, e gay afeminado, com 

jeitinho de mulher mesmo” (linhas 30-32). 

Ao flexibilizarem as performances de masculinidade e feminilidade, admitindo 

que tanto homens quanto mulheres podem realizar bem o cuidado com o outro, Marcos, 

Tati e Isis constroem uma identidade de profissional de enfermagem menos atrelada aos 

atravessamentos de gênero e sexualidade. Por outro lado, Laís, mantendo o mesmo 

alinhamento de concordância com o senso comum já encenado nas sequências 2 e 3, 

constrói uma identidade de profissional de enfermagem intimamente ligada ao gênero, 

deixando a entender que enfermeiras desempenhariam suas funções melhores que 

enfermeiros, pelo simples fato de serem mulheres, supostamente, dotadas de uma 

essência cuidadora e, portanto, de uma facilidade inata para a realização da profissão. 

Laís constrói uma identidade de profissional de enfermagem imbricada numa visão de 

gênero como reflexo de traços naturais de homens e mulheres e não como resultado de 

construções socio-históricas. 
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A próxima sequência teve início após eu ter perguntado aos alunos como fora 

dar a notícia para a família de que eles cursariam Enfermagem. Esta pergunta surgiu 

quando estávamos discutindo a questão “Você percebe algum preconceito semelhante 

em relação à sua profissão?” (cf. Anexo 4). No geral, os alunos demonstraram que 

houve apoio familiar quanto à decisão tomada por eles. No entanto, é dentro da própria 

escola que o mito da enfermeira profana é entextualizado, como veremos abaixo. 

 

6.2.2. Sequência 7: “passa o pessoal de enf e come o milho” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
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28 

29 
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41 

42 

43 

44 

45 

Aline: vocês falaram da família e no geral eu percebo que a 

família apoiou a decisão de vocês fazerem enfermagem tô certa? 

Alunos: ((respondem afirmativamente)) 

Queila: eu conhecia gente da turma de tel, aí eu falei, ah:: vou 

fazer enfermagem ((animando a própria voz))(2.0) lá em casa 

ninguém de- ninguém falou nada >nem meu pai nem minha mãe< ninguém 

falou nada todo mundo achou legal (2.0) aí até preferiram que eu 

fizesse enfermagem e tal  >porque eu tava em dúvida< aí mas eu 

conheço uma menina daqui que falou ((leva a mão esquerda à orelha 

imitando um telefone))ai você vai fazer enfermagem, só tem piranha 

((anima a voz da amiga como numa conversa telefônica)) (3.0) 

Aline: ela já estudava aqui↑ 

Queila: já falou assim só piranha ((animando a voz da amiga)) 

falou assim mesmo pra mim. aí eu falei ah::: eu acho que não tem 

nada a ver isso é muito preconceito cê nem conhece o pessoal. você 

conhece alguém de lá? ((animando a própria voz como se estivesse 

falando com a amiga ao telefone))não eu não falo com ninguém mas 

eu sei que é tudo piranha ((animando a voz da amiga))  

Alunos: [((risos))] 

Queila: [aí eu falei assim ah:::] 

Marcos: rola um preconceito de todos os técnicos [com a gente de 

enfermagem] 

Aline:                                           [era isso que eu 

ia perguntar] agora. vamos falar um pouquinho da escola em 

si.vocês percebem algum tipo de preconceito dos OUTROS três   

  cur [sos em relação a vocês?] 

Isis: [quando alguém vira pra] você e fala assim mas qual o seu 

curso? ((animando a voz da pessoa que faz a pergunta)) ah:: enf 

((animando a própria voz)) <as meninas de enf> ((fala em tom de 

deboche, animando a voz de quem fez a pergunta)) 

Carol: as meninas de enf ((fala em tom de deboche)) 

Tati: é muito pejorativo falar as meninas de enf porque já é 

sinônimo de piranha  

Marcos: rola um preconceito primeiro, a enf já tem uma história 

com a prostituição porque as primeiras enfermeiras eram 

prostitutas (1.0) depois porque eles dizem que o nosso técnico é 

muito fácil  

Alunas: ((concordam com Marcos)) 

Isis: não tem exa[tas] 

Marcos:          [ou fic]am assim só f[az quem é burro] 

Aline:                                [ah: não ter matér]ias de 

exatas significa que se[ja fácil] 

Marcos:                [é enten]deu como é?    

Tati: e também tem que eu já ouvi as pessoas falando que os 

professores fazem de tudo pra gente passar ((fala em tom e com 
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cara de deboche))  

Queila: não sei disso não ((aluna fala rindo)) 

Tati: dão- (2.0) os professores as nossas é::: nossos testes são 

mais fáceis, tudo da gente é mais fácil 

Aline: e por que será que eles falam isso? que os testes de vocês 

são mais fá[ceis↑] 

Paola:     [não por]que tem muita mulher na turma e que os 

professores [aliviam mais pra gente]  

Carol:      [os professores gostam] 

Marcos: é:: rola isso também 

Aline: porque vocês são mulheres 

Tati: mulheres dadas como se a gente seduzisse os professores 

Aline: e o que vocês fazem depois de escutar isso? 

Tati: é um absurdo, enf é muito difícil tiram o nosso couro a 

gente lida com vidas não é com computador não 

Alunos: ((falam juntos)) 

Queila: põe eles um dia pra ficar no nosso lugar. tem que ter 

estômago e não é qualquer um que aguenta tem que gostar 

Isis: tem gente pro[fessora que nem vale a pena discutir] 

Queila:            [é chato ralar e ainda levar fama] de burro 

Fabi: tem um ditado assim se tem não sei quantos milhos no chão 

(2.0) passa o pessoal de elme (1.0) como é que é mesmo? (2.0) 

passa o pessoal de elme eles jogam o milho, passa o pessoal de 

info eles contam os milhos, passa o pessoal de tel não faz nada, 

passa o pessoal de enf e come o milho ((olha para mim e levanta as 

sobrancelhas)) 

Aline: e aí vocês comem mesmo? ((risos)) 

Alunos: ((risos)) 

Queila: tem piranha em todos os cursos em todo lugar 

Alunos: ((risos)) 

 

  

Inicialmente, faço um resumo do que fora dito anteriormente para checar minha 

compreensão do que estava sendo colocado pelos alunos. Dessa forma, enceno um 

enquadre de confirmação, ancorado linguisticamente pelo uso da expressão “tô 

certa?” (“vocês falaram da família e no geral eu percebo que a família 

apoiou a decisão de vocês fazerem enfermagem tô certa?” - linhas 1 e 2), o 

qual é prontamente ratificado pelos alunos (linha 3).  

Logo em seguida, Queila também ratifica meu enquadre de confirmação, alinha-

se como narradora e inicia uma narração dupla: a de uma história de preconceito 

demonstrado por uma amiga sua do curso de Telecomunicações diante da sua opção por 

cursar Enfermagem e a de suporte e aceitação de sua família quanto à escolha do curso. 

Queila inicia sua performance narrativa orientando-nos de que a história que irá contar 

envolve alunos da turma de Telecomunicações que ela conhecia entes mesmo de entrar 

para a escola (“eu conhecia gente da turma de tel” – linha 4). Depois, Queila dá 

início à ação complicadora, animando sua própria voz (GOFFMAN, 2002), como se 

estivesse dando a notícia aos amigos de que iria cursar o técnico de Enfermagem (“aí 

eu falei, ah:: vou fazer enfermagem ((animando a própria voz))(2.0)- 
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linhas 4 e 5). Após uma pausa de dois segundos, Queila parece fazer uma reformulação 

de seus pensamentos. Ao retomar seu turno, ela interrompe a narrativa em curso para 

iniciar uma nova narrativa, a qual ratifica meu enquadre de confirmação acerca do apoio 

da família à decisão dos alunos de cursar Enfermagem. Acredito que essa atitude de 

Queila demonstre respeito e preocupação em preservar minha face, já que, como ela foi 

a primeira a tomar o turno sozinha após meu questionamento, ela não permitiu que eu 

ficasse sem resposta. A aluna, então, orienta-nos novamente ao deixar claro que sua 

próxima história ocorrera entre os membros de sua família, dando destaque especial às 

figuras do pai e da mãe (“lá em casa ninguém de- ninguém falou nada >nem meu 

pai nem minha mãe<” - linhas 5 e 6). Após contar que recebera apoio de sua família 

(“ninguém falou nada todo mundo achou legal (2.0) aí até preferiram que 

eu fizesse enfermagem e tal  >porque eu tava em dúvida<” - linhas 7 e 8), 

como era minha expectativa, Queila retoma a narrativa anterior que envolvia os colegas 

do curso de Telecomunicações, os quais encenavam um alinhamento completamente 

contrário ao de sua família, como ela mesma marcou através do uso da conjunção 

adversativa “mas” (linha 8). Queila, na linha 9, especifica que seu diálogo, na verdade, 

ocorrera com uma amiga do outro curso (“aí mas eu conheço uma menina daqui 

que falou” -  linhas 8 e 9). Durante a ação complicadora, Queila deixa claro seu 

alinhamento de discordância com a amiga, a qual predica as alunas de Enfermagem de 

“piranha” (“eu acho que não tem nada a ver isso é muito preconceito” - 

linhas 14 e 15). Além disso, na resolução de sua narrativa, Queila mostra a 

irredutibilidade da amiga ao continuar afirmando que, mesmo sem conhecer nenhuma 

menina do curso de Enfermagem, “sabe” que todas são piranhas (“não eu não falo 

com ninguém mas eu sei que é tudo piranha ((animando a voz da amiga))” 

- linhas 17 e 18).  

Ao utilizar o recurso da animação da sua própria voz e de sua amiga, a narradora 

Queila demonstra possuir acesso epistêmico ao evento narrado e garante a veracidade da 

história. Sua dramaticidade contribui, ainda, para a afirmação do lugar social dos 

personagens na narrativa: a amiga como responsável pela experiência que Queila conta, 

em oposição à Queila, alguém que sofre preconceito. Como apregoa Moita Lopes 

(2002, p.64) “as narrativas são instrumentos que usamos para fazer sentido do mundo a 

nossa volta e, portanto, de quem somos neste mundo”. Assim, ao trazer a história de um 

embate com uma colega do curso de Telecomunicações, acredito que Queila queria 

mostrar para mim que o fato da família ter recebido a escolha de cursar Enfermagem 
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sem esboçar nenhum tipo de preconceito, não significava que outras pessoas tivessem 

agido da mesma forma. Queila, então, através da voz da amiga, apresenta-nos uma visão 

estereotipada do senso comum acerca da identidade de enfermeira relacionada à 

performance de gênero e sexualidade. De acordo com essa visão, a promiscuidade seria 

um traço que faria parte das performances de sexualidade encenadas pelas enfermeiras, 

já que o adjetivo “piranha” é, normalmente, utilizado para predicar mulheres. Ademais, 

através do seu alinhamento de discordância da amiga, notamos que Queila não colabora 

com a construção da identidade de enfermeira profana e com a continuidade do mito (cf. 

Introdução). 

A história contada por Queila desencadeia uma série de alinhamentos em 

concordância com ela acerca dos preconceitos sofridos (Marcos: “rola um 

preconceito de todos os técnicos [com a gente de enfermagem]” – linhas 

21 e 22; Isis: “[quando alguém vira pra] você e fala assim mas qual o seu 

curso? ((animando a voz da pessoa que faz a pergunta)) ah:: enf 

((animando a própria voz)) <as meninas de enf> ((fala em tom de 

deboche, animando a voz de quem fez a pergunta)) -  linhas 27-30; Tati: “é 

muito pejorativo falar as meninas de enf porque já é sinônimo de 

piranha” - linhas 32 e 33).  

Nessa sequência, ao contrário da anterior, por exemplo, não há embates de 

ideias, ou seja, todos trabalham cooperativamente no sentido de complementar as falas 

uns dos outros ao longo da interação. As sobreposições de fala aqui iniciam 

alinhamentos de concordância que ratificam as falas de turnos anteriores ou 

acrescentam informação em relação ao que já está sendo posto, construindo o tal senso 

compartilhado de we-ness sobre o qual fala Snow (2001) (cf. Capítulo 2). Assim, o que 

vemos nessa sequência são os alunos da turma em conjunto alinhando-se em 

discordância com os discursos preconceituosos proferidos por alunos de outros cursos 

acerca das identidades de gênero e de sexualidade que atravessam a identidade de 

enfermeira ao mesmo tempo em que apagam a identidade de enfermeiro. Todas essas 

pistas ajudam-nos a perceber que o enquadre predominante dessa sequência é o de 

colaboração.  

Além disso, não precisei tomar o turno e fazer uso do meu alinhamento de 

professora para oferecer o turno a nenhum aluno, como fiz nas sequências 3 e 5, por 

exemplo, já que todos se autosselecionaram.  Este fato é mais um indicativo de que os 

alunos mantinham um alinhamento de concordância uns com os outros e de que as 
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opiniões expostas convergiam para o ponto de que o curso de Enfermagem (chamado na 

sequência de enf) sofre preconceito de gênero pelos demais cursos da escola: 

Telecomunicações (tel), Eletromecânica (elme) e Informática (info).  

O primeiro indicativo desse preconceito é a escolha lexical do termo “piranha”. 

O adjetivo aparece quatro vezes (linhas 10, 13, 18, 33) para indicar o que outras pessoas 

que não cursam Enfermagem pensam acerca das mulheres que optam por essa carreira. 

Na linha 74, Queila vale-se do termo para se defender e explicitar que há mulheres 

promíscuas em todas as áreas e em todos os lugares (“tem piranha em todos os 

cursos em todo lugar”), não apenas na Enfermagem.  

Outra expressão recorrente é “as meninas de enf”, sempre pronunciada em 

tom de deboche (linhas 29, 31, 32), por alunas diferentes: Isis, Carol e Tati. Esta última, 

inclusive, aponta que esse teria se tornado um termo pejorativo, já que se naturalizou 

como sinônimo de “piranha” na escola. Acrescentaria, ainda, outro aspecto: o termo “as 

meninas de enf”, que generaliza os alunos da turma no feminino, infringindo a norma 

vigente, acaba ou por apagar a presença dos meninos que realizam performances 

heterossexuais ou por alinhar os meninos que cursam Enfermagem em concordância 

com o grupo dos que fazem performances homossexuais, como mostrou Marcos na 

sequência anterior.  

Assim, algumas escolhas lexicais, nesse caso, do termo “piranha” e da 

expressão “as meninas de enf”, como já dito anteriormente, são carregadas de valores e 

são utilizadas estrategicamente na interação verbal para nos alinhar ou alinhar o outro. 

Os enunciados de Queila, Tati, Isis e Carol mostram como elas são alinhadas por 

pessoas que não são da área. No entanto, o fato de serem alinhadas como promíscuas, 

não significa que elas ratifiquem esse alinhamento, uma vez que não há indícios ao 

longo da interação de que isso ocorra.  

Na linha 34, Marcos, sustentando o enquadre de colaboração, alinha-se em 

concordância com as meninas que falaram antes dele quanto ao fato do preconceito de 

gênero sofrido pela Enfermagem, além de acrescentar um elemento novo: a suposta 

facilidade do curso (“depois porque eles dizem que o nosso técnico é muito 

fácil” - linhas 36 e 37). Quanto ao preconceito de gênero, Marcos atribui uma possível 

razão para o problema ao entextualizar o discurso de que as prostitutas, no passado, 

desempenharam a função de cuidar dos enfermos (“a enf já tem uma história com 

a prostituição porque as primeiras enfermeiras eram prostitutas.” – 

linhas 34-36) (cf. Capítulo 1).  
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Em relação à facilidade do curso, Isis, assim como Marcos, sustenta o enquadre 

de colaboração, alinha-se como aquela que explica e tenta justificar a aparente 

facilidade utilizando o argumento de que o curso não têm as matérias chamadas de 

“exatas”
28

 (“não tem exa[tas” - linha 39).  Em um alinhamento de entendimento, 

ancorado pela pista “ah”  (linha 41), demonstro compreensão pelo ponto levantado por 

Isis e por Marcos. Tati, então, projetando um alinhamento colaborativo adiciona 

(observe a conjunção aditiva “e” – linha 44) o fato dos professores facilitarem a 

aprovação das alunas de Enfermagem (“e também tem que eu já ouvi as pessoas 

falando que os professores fazem de tudo pra gente passar ((fala em 

tom e com cara de deboche))” -  linhas 44-46).  Diante de tal afirmação, Queila, 

num enquadre de piada, afirma desconhecer essa suposta facilidade oferecida pelos 

professores (“não sei disso não ((aluna fala rindo))” - linha 47). Em 

sequência, Tati, retoma o enquadre de colaboração e alinha-se como aquela que explica, 

afirmando que as atividades designadas às turmas de enfermagem, segundo as pessoas 

que não fazem parte da turma, são mais fáceis (“tudo da gente é mais fácil” -  

linha 49).  

Assim, proponho um enquadre de problematização e, encenando um footing de 

questionamento, instigo-os a refletir sobre o porquê desse estereótipo (“e por que 

será que eles falam isso? que os testes de vocês são mais fá[ceis↑]” - 

linhas 50 e 51). Paola, Carol, Marcos e Tati, colaborativamente, ratificam meu enquadre 

e enumeram possíveis respostas para o meu questionamento. Paola alinha-se como 

aquela que explica e atribui o estereótipo ao fato de a maioria da turma ser de mulheres 

(“[não por]que só tem mulher na turma e que os professores [aliviam 

mais pra gente]” – linhas 52 e 53). Carol, alinhando-se em concordância com 

Paola, acrescenta que os professores gostariam dessa característica das turmas de 

enfermagem (“[os professores gostam]”- linha 54) e Marcos, também num 

alinhamento de concordância, ratifica o que fora dito pela colega (“é:: rola isso 

também” - linha 55). Por fim, alinhando-se em concordância com os colegas, Tati 

coloca que seria o poder de sedução das alunas que faria com que os professores 

facilitassem as tarefas (“mulheres dadas como se a gente seduzisse os 

professores” – linha 57). 

                                                 
28

 Acredito que Isis esteja se referindo aqui ao curso técnico especificamente, uma vez que a carga horária 

das disciplinas do Ensino Médio, inclusive, a de química, física e matemática, é igual para todos os 

cursos.  
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Ainda permanecendo no enquadre de problematização, alinho-me como aquela 

que questiona e indago qual a atitude das alunas após serem “acusadas” de seduzirem os 

professores com o intuito de obterem vantagem nas tarefas (linha 58). Tati (linhas 59 e 

60) e Queila (linhas 62 e 63) iniciam um enquadre de revolta, alinham-se como aquelas 

que sentem indignação e não aceitam o fato de que a Enfermagem seria um curso mais 

fácil que os demais. Já Fabi, alinhando-se em concordância com as amigas, cita um 

ditado que circula pela escola como exemplo do olhar dos outros cursos para a 

Enfermagem (“passa o pessoal de elme eles jogam o milho, passa o 

pessoal de info eles contam os milhos, passa o pessoal de tel não faz 

nada, passa o pessoal de enf e come o milho” – linhas 67-71).  

Num momento posterior ao recorte dessa sequência, Fabi explica o ditado 

afirmando que o curso de Eletromecânica “joga o milho”, uma vez que é considerado o 

curso mais difícil e proporciona os estágios mais bem remunerados. Já o curso de 

Informática “conta os milhos”, pois seus alunos estão sempre estudando e têm a fama de 

nerd. O curso de Telecomunicações “não faz nada ao avistar o milho”, pois os alunos 

são considerados desinteressados. Por último, as alunas de Enfermagem “comem o 

milho”, já que são associadas às galinhas, que, na gíria popular, são um dos animais 

utilizados para se referir às mulheres promíscuas. Novamente, as identidades dos 

meninos de enfermagem são silenciadas. Vale ressaltar, ainda, que essas escolhas não 

são ingênuas e alinham o outro como o diferente (FABRÍCIO, 2003). Além disso, as 

escolhas dos alunos ilustram o modo como o senso comum vem operando a 

defesa/sustentação de uma performance de feminilidade hegemônica, na qual a mulher 

sedutora se utiliza de seus atributos para obter vantagens sobre os outros. Destaco, 

então, a importância da sala de aula como um espaço de discussão e de questionamento 

de crenças, pois é no diálogo com o outro que serão forjados novos significados sobre 

ser homem, ser mulher, ser enfermeiro e ser enfermeira. Afinal, o que nos constrói é 

justamente o diálogo com a alteridade, ou seja, existimos com base no olhar do outro. 

Por último, em tom de galhofa e projetando um enquadre de humor, utilizando-

me do ditado citado por Fabi, alinho-me como aquela que questiona e pergunto se as 

alunas “comem o milho” (linha 72). Então, Queila toma o turno e num alinhamento de 

contestação, afirma que a promiscuidade não é intrínseca à Enfermagem, uma vez que 

“tem piranha em todos os cursos em todo lugar” (linha 74). 

Nessa sequência, vimos o mito da “enfermeira profana” (cf. Introdução) sendo 

entextualizado pelos alunos nos enunciados nos quais a visão dos outros em relação ao 
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curso de Enfermagem foi apresentada. Por serem turmas formadas majoritariamente por 

meninas, vários estereótipos que circulam no senso comum em relação às performances 

de feminilidade são associados também à performance da enfermeira como, por 

exemplo, o fato das mulheres fazerem uso de atributos físicos para obterem vantagem. 

Segundo essa concepção, as mulheres não teriam capacidade intelectual suficiente para 

realizar tarefas sem que o homem facilitasse o caminho. A própria Florence 

Nightingale, como vimos no capítulo 1, já havia sido acusada por sua mãe de 

envolvimento sexual com algum médico, uma vez que não desistia da ideia de ser 

enfermeira, profissão esta que não era bem vista na época, pois a imagem que se tinha 

de uma nurse era a de mulher embriagada e de conduta imoral. 

Além disso, quando os alunos de Enfermagem entextualizam os enunciados de 

outros alunos, percebemos que os discursos sobre as identidades de gênero e 

sexualidade que circulam na escola estão amparados na polarização masculino versus 

feminino que orientam definições biologizantes e estereotipadas sobre valores, tipos de 

comportamento e estilos de vida de homens e mulheres. Nesse sentido, fariam parte da 

identidade feminina e da identidade de enfermeira características como ser dotada de 

capacidade intelectual inferior a dos homens e necessitar utilizar seus atributos físicos e 

apelo sexual para atingir seus objetivos. Em contrapartida, características como 

inteligência e a capacidade de conseguir o que quer por meios próprios fariam parte de 

uma identidade masculina, mas não da identidade de enfermeiro, uma vez que tais 

aspectos foram associados aos professores e aos alunos dos outros cursos técnicos.  

Não surpreendentemente, em nenhum momento, mencionou-se a promiscuidade 

masculina. Atribuo isso ao fato de que, no senso comum, faz parte da performance de 

uma masculinidade hegemônica o relacionamento amoroso com diversas mulheres 

concomitantemente. Outra razão poderia ser o fato de que, segundo o senso comum e 

como vimos na sequência 6, faria parte da identidade do enfermeiro realizar 

performances homossexuais que se assemelham às femininas. Dessa forma, não faria 

sentido mencionar a promiscuidade masculina com as mulheres, já que esta não 

existiria, ou mesmo tratar da promiscuidade entre homens, uma vez que, como são 

homens, aos olhos do senso comum, são livres para fazer o que quiserem, como 

apresentado na sequência 1.  

Por fim, de acordo com Snow (2001, p.3), o senso de we coletivo e 

compartilhado “encoraja e mobiliza cognitivamente, emocionalmente e, às vezes, até 

moralmente” as pessoas. Dessa forma, notei que as percepções e sentimentos 
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compartilhados motivaram a turma a agir colaborativamente em nome dos interesses da 

coletividade. Assim, ao longo dessa sequência, os alunos não aceitaram a posição de 

inferioridade imputada ao curso de Enfermagem pelos discursos naturalizados e 

encenando footings de revolta e contestação não se alinharam em conformidade com o 

estereótipo da enfermeira profana.  

O próximo recorte ocorreu pouco depois da sequência 7 e  ainda estávamos 

discutindo a pergunta “Você percebe algum preconceito semelhante em relação à sua 

profissão?” (cf. Anexo 4). Nessa sequência, a discussão central gira em torno de mais 

um dos mitos na Enfermagem: as(os) enfermeiras(os) ocupam uma posição de 

subserviência em relação aos médicos. 

6.2.3. Sequência 8: “enfermeira é lanche de médico” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Beatriz: professora um outro exemplo de preconceito que eu vejo 

existente na área de saúde é por exemplo a relação de médico e 

enfermeiro ,eu já optei por fazer medicina ou enfermagem, sempre 

que eu falava todo mundo perguntava ah Bia >que que cê vai fazer< 

ah vou fazer enfermagem. aí quando eu falava pretendo prestar 

vestibular pra medicina <no::ssa louvável essa sua escolha> 

((animando a voz)) entendeu? os próprios cargos entendeu↑ 

enfermeiro é enfermeiro ((fala com cara de desdém))médico SOU 

MÉDICO, SOU DOUTORA ((fala em tom de superioridade, projeta a 

cabeça e o queixo levemente para cima)) CARACA 

Isis:    [é, realm]ente 

Marcos:  [minha mãe] ficou decepcionada (2.0)                       

Alunos:[((falam juntos))] 

Marcos:[a maioria aqui] quer seguir na área dentro da área de 

saúde chega aqui com o pensamento de fazer medicina (2.0) a 

maioria (1.0) quando você vai convive::ndo com a situação, você já 

vai tendo uma outra visão, não, vou fazer enfermagem. minha mãe 

ficou decepcionadí::ssima comigo quando eu falei que eu ia fazer 

enfermagem (2.0) que eu tava desistindo da medicina que eu ia 

fazer enfermagem, tem esse preconceito também, rola isso também  

Aline: por quê? qual seria aí a diferença que vocês percebem entre 

a medicina e a enfermagem? 

Alunos: ((falam juntos)) 

Maria: é uma questão de cargo, o médico manda ((faz aspas no ar 

com os dedos)) na gente 

Marcos: as pessoas acham que o médico está superior ao enfermeiro, 

quando na verdade é totalmente separado, enfermeiro tem uma função 

e médico tem outra, entendeu?= 

Aline: uhum 

Marcos: =as pessoas às vezes têm essa visão que o médico manda na 

enfermagem  

Alunos: [((falam juntos))] 

Ane:    [até mesmo em] questão salarial= 

Alunos: ((concordam com Ane dizendo "é", balançando a cabeça 

afirmativamente)) 

Ane: =não tem como comparar  

Paola: enfermeira é lanche de médico 

Aline: como? 
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Alunos: ((risos)) 

Paola: pensam que todas as enfermeiras ficam com os médicos >tipo 

assim< pra subir ((faz aspas no ar com os dedos)) de cargo,  

pra    [ter mais importância no hospital, mais regalias] 

Alunos:[((falam juntos))] 

Tati: quando a enfermeira tá subindo de cargo acham que ela >tá 

dando pro médico< 

Aline: não é por méritos próprios 

Queila: a mãe do Marcos mesmo é enfermeira. é técnica ou 

enfermeira= 

Marcos: técnica 

Queila: =então ela vive dizendo que os médicos acham um absurdo 

que ela não quer nada com eles, é como se fosse a coisa mais comum 

do mundo. eu vou chegar nela e é óbvio que ela vai querer ficar 

comigo ela é técnica eu sou médico= 

Aline: como se fosse a ordem natural 

Queila: =é (1.0) eu pego e você fornece ((apontando o dedo 

indicador como se estivesse dando uma ordem)) 

Alunos: ((risos)) 

 

 

O enquadre predominante nesse excerto é o de discussão dos preconceitos 

referentes ao curso de Enfermagem. Novamente, minha participação se dá no âmbito de 

problematizar determinados assuntos colocados em pauta e demonstrar (in)compreensão 

quanto ao que está sendo dito. Os alunos se autosselecionam e, apesar da recorrência de 

falas sobrepostas, que encaro como algo positivo, já que sinalizam um alto grau de 

engajamento dos alunos na conversa, não é necessária a minha intervenção para 

organizar o fluxo da interação.  

 Assim como fizera na sequência 1, ao introduzir o papel do irmão na dinâmica 

da divisão dos afazeres domésticos, Beatriz aqui traz para a discussão outro preconceito 

sofrido pela Enfermagem: a posição de menos prestígio ocupada pela profissão se 

comparada à Medicina. Para tanto, Beatriz alinha-se como narradora de uma história 

pessoal que respalda o porquê dela ver traços de preconceito na relação médico/ 

enfermeiro (“um outro exemplo de preconceito que eu vejo existente na 

área de saúde é por exemplo a relação de médico e enfermeiro” – linhas 

1-3). Segundo Beatriz, as pessoas esboçam reações mais positivas quando ela parece 

abrir mão da Enfermagem para cursar Medicina. Vale ressaltar que Beatriz sublinha sua 

performance discursiva com o aumento do som de sua voz, projeção de sua cabeça e de 

seu queixo e tom de desdém (linhas 8, 9 e 10), para mostrar a posição de prestígio 

ocupada pela medicina no senso comum.  

Marcos também se alinha como narrador de uma história pessoal, dando mais 

um exemplo da superioridade médica no senso comum, ratificando o alinhamento de 

Beatriz. No caso de Marcos ele apresenta a decepção de sua mãe quando ficara sabendo 
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que o filho seguiria na área de Enfermagem e não mais na de Medicina, a qual era a 

opção inicial (“minha mãe ficou decepcionadí::ssima comigo quando eu falei 

que eu ia fazer enfermagem (2.0) que eu tava desistindo da medicina” – 

linhas 17-19). Marcos prolonga e dá ênfase a uma sílaba do vocábulo 

“decepcionadíssima” (linha 18), além de fazer uso do sufixo –íssima, formador do 

superlativo absoluto sintético de adjetivos, para chamar atenção para o grau de 

descontentamento de sua mãe. 

Num footing de questionadora, procuro encorajar os alunos a refletir sobre que 

outras diferenças eles percebem entre a Medicina e a Enfermagem (“por quê? qual 

seria aí a diferença que vocês percebem entre a medicina e a 

enfermagem?” - linhas 21 e 22). Maria e Marcos, então, ratificam meu footing e 

alinham-se como aqueles que explicam, trazendo para a discussão o ponto de que os 

enfermeiros receberiam ordens dos médicos. Maria utiliza o gesto de fazer “aspas no ar 

com os dedos” ao mesmo tempo em que enuncia o verbo “manda” (“é uma questão 

de cargo, o médico manda ((faz aspas no ar com os dedos)) na gente” - 

linhas 24 e 25), o que demonstra que essa seria uma suposição, mas não algo que de fato 

aconteça, segundo ela. Marcos, por sua vez, tenta separar a função do médico da função 

do enfermeiro, afirmando que cada um seria responsável por atribuições distintas (“as 

pessoas acham que o médico está superior ao enfermeiro, quando na 

verdade é totalmente separado, enfermeiro tem uma função e médico tem 

outra, entendeu?=” - linhas 26-28). Posteriormente, Marcos repete o que fora dito 

por Maria (linha 24), apontando que essa é uma visão do senso comum (note a 

utilização de “as pessoas” em “as pessoas às vezes têm essa visão que o 

médico manda na enfermagem” - linhas 30 e 31).  

Segundo Ferreira, Garcia & Vieira (2010), a administração dos hospitais 

encontra-se nas mãos de médicos proprietários, no caso dos hospitais particulares. Nos 

hospitais públicos, a situação não é diferente, já que, na maioria dos casos, a direção 

fica a cargo de um médico. Assim, o próprio cargo de chefia dá notoriedade à profissão 

médica. Além disso, os médicos são aqueles que, respaldados pela sociedade, têm a 

autoridade para dar diagnósticos, prescrever medicação e levar o paciente à cura de seu 

problema. 

Retomando Foucault (1979/2001), não pretendo apontar aqui que os médicos 

“detêm o poder”, uma vez que, como dito anteriormente (cf. Capítulo 1), o poder é 

oriundo de todos os lugares da teia. Objetivo, no entanto, mostrar os efeitos de verdade 
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que o poder produz e como ele se legitima nas relações, criando discursos que 

funcionam como norma, como podemos verificar nas histórias contadas pelos alunos.  

Outro indício da desvalorização da Enfermagem frente à Medicina é trazido por 

Ane ao mencionar que há um hiato salarial entre as duas áreas (“[até mesmo em] 

questão salarial=” - linha 33; “=não tem como comparar” - linha 36). 

 Na sequência, a performance de objeto sexual encenada por algumas mulheres, 

nas quais elas utilizam seus corpos como moeda de troca, volta à discussão com a 

declaração de Paola que “enfermeira é lanche de médico” (linha 37). Vale 

lembrar que, na sequência anterior, essa mesma performance serviu de exemplo para 

discutir a suposta facilidade do curso de Enfermagem, já que, na visão dos alunos de 

outros cursos, as alunas de Enfermagem se engajariam em performances de sedução 

para obter vantagem nas provas e notas nas matérias ministradas por professores 

homens.   

Por achar a declaração de Paola um tanto quanto forte, alinho-me como aquela 

que necessita de explicações (“como?” - linha 38). Paola alinha-se como aquela que 

explica e afirma que as enfermeiras se envolveriam com médicos com o intuito de 

ascender na profissão e usufruir de regalias dentro do hospital (“pensam que todas as 

enfermeiras ficam com os médicos >tipo assim< pra subir ((faz aspas no 

ar com os dedos)) de cargo, pra [ter mais importância no hospital, 

mais regalias] - linhas 40-42). Mais uma vez, Paola utiliza o recurso das “aspas no ar 

com os dedos” para mostrar que essa performance de sedução realizada pelas 

enfermeiras seria vista por ela como uma suposição e que , apesar de ser isso que circula 

no senso comum, é algo com o qual ela não se alinha.  

Tati, então, alinhando-se em concordância com Paola e complementando a fala 

da colega, faz uso do verbo “dar”, que na gíria popular significa “ter relações sexuais 

com outra pessoa”, e deixa claro que o envolvimento entre médicos e enfermeiras, de 

acordo com o senso comum, seria de cunho sexual (quando a enfermeira tá 

subindo de cargo acham que ela >tá dando pro médico< - linhas 44 e 45).  

Assim como Paola, Tati também não se alinha em concordância com o senso comum e 

com uma suposta inferioridade intelectual das mulheres, que só teriam capacidade de 

ganhar uma promoção no emprego, caso seduzissem seus superiores. 

Queila, num alinhamento duplo de discordância com o senso comum e de 

concordância com Paola e Tati, inicia uma breve narrativa (“=então ela vive 

dizendo que os médicos acham um absurdo que ela não quer nada com 
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eles, é como se fosse a coisa mais comum do mundo. eu vou chegar nela 

e é óbvio que ela vai querer ficar comigo ela é técnica eu sou 

médico=”- linhas 50-53) e utiliza o exemplo da mãe de Marcos, que é técnica em 

Enfermagem. Queila cita a mãe de Marcos quando afirma que esta constantemente 

relata casos em que médicos tentam se envolver sexualmente com ela e “acham um 

absurdo” (linha 50) quando ela vai de encontro ao assédio. Assim como eu fizera 

anteriormente (linha 46), na linha 54, alinho-me como aquela que compreende o que 

está sendo dito, encorajando Queila a continuar seu turno, o que é ratificado pela aluna, 

a qual se utiliza dos verbos “dar” e “fornecer” para caracterizar a relação que os 

médicos esperam ter com as enfermeiras (“=é (1.0) eu pego e você fornece 

((apontando o dedo indicador como se estivesse dando uma ordem))” - 

linhas 55 e 56).  

 Na sequência apresentada, diversas histórias de vida foram entextualizadas para 

exemplificar a tensa relação entre médicos e enfermeiros. Contudo, nesse novo 

contexto, os alunos se alinharam em desconformidade com os discursos que circulam no 

senso comum e que são continuamente reiterados pela tradição de que a profissão do 

médico ocuparia uma posição superior em relação à profissão do(a) enfermeiro(a) e de 

que a enfermeira precisaria se engajar em performances de sedução para obter favores e 

vantagens dos médicos. Novamente, através desses alinhamentos de discordância com o 

senso comum, vemos os alunos agindo colaborativamente na construção de uma 

identidade de profissional de enfermagem dotada de características como competência 

(para exercer suas funções sem precisar que o médico diga todo o tempo o que fazer), 

força (para lutar contra o assédio dos médicos) e inteligência (para ascender na 

profissão e obter benefícios sem precisar de favores dos médicos). Na tessitura dessa 

identidade, está a construção de uma identidade de gênero feminina mais plural, na qual 

a mulher não é vista apenas como objeto sexual e a serviço dos homens.  

Vale ressaltar também que, mais uma vez, o enfermeiro homem não aparece 

quando o assunto são as relações sexuais dentro do hospital. Nas histórias contadas, é 

sempre a enfermeira mulher que sofre o assédio do médico homem. Os sentidos 

construídos aqui passam pelas escolhas lexicais como as dos verbos “dar”, “ficar”, 

“pegar”, “fornecer”. Tais verbos levam-nos a perceber que as relações entre médico e 

enfermeira relatadas seriam desprovidas de qualquer afetividade e teriam o único 

objetivo de satisfazer os desejos sexuais do homem e, em contrapartida, dar vantagens 

profissionais à mulher.  
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Apesar das generalizações serem constantes (“todo mundo” (linha 4); “a 

maioria” (linha 14); “as pessoas” (linha 30); “enfermeira é lanche de médico” (grifo 

meu – linha 37); “todas as enfermeiras” (linha 40)), a história trazida por Queila acerca 

da mãe de Marcos aponta para o fato de que, mesmo certos conceitos sendo 

cristalizados pelo senso comum, temos a possibilidade de agenciamento e de não nos 

sujeitarmos a tudo que impõem a nós. Nessa interação, o não alinhamento dos alunos 

com os discursos do senso comum que fazem circular uma única performance 

identitária do(a) enfermeiro(a), a qual é saturada de significados estigmatizados 

socialmente, aponta para uma resistência no nível micro. Como disse Foucault 

(1979/2001), há uma estreita relação entre poder e resistência. Ambos estão numa 

relação de implicação mútua. Assim, não há poder sem resistência e não existe 

resistência sem poder. Como há poder em todos os pontos da teia, há resistências em 

todos os lugares.  

Nas duas últimas sequências (7 e 8), os alunos reconheceram, mas não 

corroboraram com os estereótipos de “enfermeira profana” e de “enfermeira 

subserviente em relação ao médico”. Percebo, todavia, que eles procuram uma espécie 

de “culpado” para a circulação e sustentação desses estereótipos. Na sequência 7, os 

alunos dos outros cursos técnicos da escola seriam os responsáveis por fazer circular a 

fama de “fácil” das meninas de Enfermagem. Na sequência 8, os médicos seriam os 

responsáveis pela desvalorização da Enfermagem e da enfermeira mulher. Segundo 

Foucault (1979/2001), estamos sempre tentando detectar esse sujeito único por trás das 

ações. Contudo, com essa atitude, as pessoas eximem-se de suas responsabilidades e do 

que fazem para cossustentar o estado de coisas. Em nenhuma das sequências transcritas 

até agora, os alunos se colocam como corresponsáveis das situações apresentadas. Na 

sequência 6, Tati (“mulher já é chorona” - linha 25) e Marcos (“mulher já 

cuida né?” - linha 36), por exemplo, mesmo que inconscientemente, reforçam o 

estereótipo de que as mulheres seriam “naturalmente” mais sensíveis e cuidadoras.  

Contudo, nessa sequência, algo diferente aconteceu. De acordo com o material 

entregue aos alunos nessa aula (cf. Anexo 4), eles deveriam encenar os trechos 

transcritos do episódio (“3) Agora que você já assistiu ao episódio, você será o ator/ 

atriz, encenando os trechos abaixo. A encenação é livre. Você não precisa copiar a 

cena.”). Marcos, como relatado nas notas de campo apresentadas na sequência 6, 

voluntariou-se, logo no primeiro trecho, para encenar Sandy e optou por realizar uma 

performance homossexual do personagem. No trecho 7, pedi que Marcos encenasse 
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Sandy novamente, já que todos os alunos haviam participado da atividade. Para minha 

surpresa, dessa vez, Marcos realizou uma performance heterossexual para Sandy. 

Diante das diferentes interpretações para o mesmo personagem, ao final da aula, já com 

a câmera desligada, chamei Marcos para conversar (notas de campo, 09/09/2010): 

 

Hoje, quando a aula encerrou, pedi que Marcos ficasse mais uns 
minutinhos para que me esclarecesse o porquê das interpretações 
diferentes para o mesmo personagem. Marcos afirmou que, após toda 
a discussão que tivemos, ele percebera o quão preconceituoso havia 
sido no início. Disse ainda que ele próprio não gosta quando as 
pessoas o rotulam de homossexual apenas por cursar Enfermagem e 
que, por isso, não achava justo fazer o mesmo com Sandy. Por fim, 
relatou que se identificou com várias características de Sandy como o 
gosto pela culinária e por cuidar de crianças e que isso não o tornava 
“mais ou menos homem” (palavras de Marcos).  

 

Apesar de neste estudo objetivar apenas observar como os alunos coconstroem 

as identidades sociais de gênero e de profissional de enfermagem e de não seguir uma 

perspectiva intervencionista, acredito que, quando se trabalha com base na perspectiva 

da conversa sobre textos (cf. Capítulo 5), com uma visão de leitura como prática social 

(cf. Capítulo 5) e de discurso como ação (cf. Capítulo 3) é comum observar um 

movimento de ambivalência de alguns alunos em relação a crenças naturalizadas.  

Quando expomos os alunos a diversos sentidos simultaneamente e esses sentidos 

interagem com os já existentes, ou seja, com os esquemas de conhecimento, muitas 

vezes, de crenças cristalizadas, os alunos podem ser levados a questionar sobre o que 

eles acreditam ser “verdade”. Nesse embate, podemos observar que os alunos, ao 

mesmo tempo em que constroem significados novos acerca das identidades sociais de 

gênero e sexualidade, constroem também sentido sobre si mesmos e os outros, como 

ocorre com Marcos.  Além disso, Marcos percebe, nesse momento, seu papel na 

repetição e sustentação do estereótipo de uma performance de masculinidade que não 

realiza atividades de cuidado e não permite a demonstração de sentimentos, e resolve 

interrompê-lo.  

As próximas duas sequências referem-se à aula do dia 23/09/2010. O texto 

levado para esse encontro, “Kuwait Elects its First Female Politicians” (cf. Anexo 5), 

trata da eleição inédita de quatro mulheres para cargos públicos no Kuwait. A escolha 

do texto estava relacionada ao fato de que, em 2010, o Brasil passava por situação 

semelhante: a possibilidade de se eleger uma presidenta pela primeira vez. Estavam 

presentes na aula, além de mim e Gisele, 22 alunos (20 meninas e 2 meninos).  
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A sequência 9 refere-se ao início da discussão acerca da questão 7 (“Que 

atributos um(a) governante precisa ter para merecer seu voto?”), presente no material.  

6.2.4. Sequência 9: “é cada um por si e a enfermagem por todos” 
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23 
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28 

29 
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Aline: AQUI NA 7 NA 7 GENTE que atributos um ou uma governante 

precisa ter para merecer seu voto? 

Alunos: ((falam juntos)) 

Aline: CALMA AÍ GENTE ALGUÉM 

Dani: tem que ser honesto, [bom] 

Joyce:                     [tem] que ter vontade 

Isis: como eu já disse esse negócio de ser homem ou mulher tanto 

faz tem que querer o melhor pro povo 

Joyce: tem que ter vocação vestir a camisa  arre[gaçar a manga] 

Dani:                                  [vestir o jaleco] 

((risos))  

Aline: é governante ou técnico de enfermagem do ****29? ((risos)) 

Alunos: ((risos)) 

Dani: não importa tem que ter disposição mulher homem tem que ter 

disposição não pode ficar de mimimi vai encarar um cti 

Aline: Deus que me livre ((risos)) 

Alunos: [((risos))((falam juntos))] 

Laís:  [não tem essa no hospital se você é homem ou mulher tem 

que ter disposição] na hora do vamos ver não faz diferença 

Dani: esse negócio do jaleco é engraçado (2.0) ano passado eu 

tinha orgulho de usar o jaleco pra mostrar que era daqui do **** 

depois a gente escuta tanta graça que eu não queria mais usar o 

jaleco daí agora eu não tô nem mais aí e ando de jaleco pra lá e 

pra cá até em casa 

Alunos: ((risos)) 

Aline: que graça que você escuta? 

Dani: dos abusados no ônibus na rua os preconceitos daqui 

Marcos: eu gosto de usar o jaleco tenho org[ulho de ser de enf] 

Paula:                                     [maior orgulho] 

Joyce: o jaleco é como se fosse as roupas lá da Florence 

((risos)) 

Alunos: ((risos)) 

Dani: mas é mesmo eu acho que a gente tem sim que passar essa 

imagem de seriedade profissionalismo andar com o jaleco limpo 

arrumadinho branquinho 

Paula: i::sso chega de ser a safada e o gay a gente tem que se 

unir cada um por si e a enfermagem por todos ((levanta o braço 

esquerdo com o punho cerrado)) 

Isis: ser enfermeira é muita responsabilidade pra ter que ficar 

ouvindo isso ainda é muita ralação 

Aline: deve ser punk fazer um plantão 

Isis: pois é:: a gente estuda muito rala muito tem muita 

responsabilidade não tem tem[po] 

Paula:                      [é o] técnico rala pra caramba 

Marcos: não é moleza nem oba oba como o povo pensa não 

Dani: quer oba oba vai ser político             

 

                                                 
29

 O nome da escola foi omitido. 
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 Na sequência apresentada acima, a discussão começa com alguns alunos 

oferecendo uma resposta para a questão 7, porém, logo toma outro rumo quando Dani 

inclui a importância do jaleco utilizado pelos alunos do curso técnico de Enfermagem 

na construção da identidade do(a) enfermeiro(a). Cada curso técnico, além do uniforme, 

constituído de blusa com o símbolo da escola e calça jeans, deve usar um jaleco nas 

aulas de laboratório. A vestimenta traz, na parte das costas, o nome do curso ao qual o 

aluno pertence. No caso da Enfermagem, o jaleco tem outro diferencial: a cor branca
30

. 

Apesar do uso do jaleco ser obrigatório apenas nas aulas de laboratório, é comum ver os 

alunos usando a peça em diversos outros momentos. É minha percepção que usar o 

jaleco poderia ser comparado ao ato de exibir um troféu. Além de o jaleco trazer 

estampado o nome do curso, coisa que a blusa do uniforme não faz, ele é uma peça de 

roupa diferente, chamando atenção para o aluno, especialmente, quando ele está 

andando na rua. Creio que estudar nessa instituição federal seja, para muitos, a primeira 

grande vitória na vida e é um orgulho poder exibi-la através do jaleco. Dentro da escola, 

o uso do jaleco permite que, rapidamente, seja possível identificar a qual curso o aluno 

pertence, e seu uso, portanto, colabora com a construção da identidade que se quer para 

si naquele espaço e de um sentimento de pertença a um grupo.  

Minha participação nessa sequência foi bastante reduzida. Na verdade, das 

quatro aulas gravadas para esta pesquisa, essa foi a que eu tive menor participação. 

Acredito que possa atribuir isso ao fato de os alunos já estarem bem mais a vontade com 

a câmera e, especialmente, com o tópico do gênero e da sexualidade. Outra coisa que 

despertou minha atenção nessa aula foi a veemência e a força nas entonações daquilo 

que estava sendo declarado. Ficaria muito difícil marcar essas pistas nas transcrições, 

contudo, julgo que minhas notas de campo (23/09/2010) podem colaborar para a 

construção desse entendimento: 

   

Os alunos hoje agiram de forma interessante. Pude perceber muita 
certeza nas coisas que estavam sendo ditas. Os gestos com as mãos, 
o olhar firme, os corpos projetado para frente, quase como se 
pulassem das carteiras, pouca hesitação na fala... Parecia que eles 
estavam realmente engajados na discussão e se importando com cada 
palavra que estava sendo proferida.  

 
  

                                                 
30

  A cor dos jalecos dos demais cursos é cáqui.  
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Tendo dito isso, inicio a sequência projetando um enquadre de aula e um 

alinhamento de professora, aumentando o tom de voz e tentando chamar a atenção dos 

alunos, os quais falavam ao mesmo tempo, para a questão 7 do material ( “AQUI NA 7 

NA 7 GENTE que atributos um ou uma governante precisa ter para merecer 

seu voto?” - linhas 1 e 2; “CALMA AÍ GENTE ALGUÉM” - linha 4). Dani e Joyce, 

então, alinham-se como alunas e ratificam meu enquadre ao oferecerem suas respostas 

(“tem que ser honesto, [bom]” - linha 5; “[tem] que ter vontade” - linha 

6). Isis também ratifica meu enquadre e retoma seu alinhamento anterior (“como eu já 

disse” - linha 7), encenado durante a discussão da questão 6, de discordância com as 

candidatas eleitas no Kuwait. De acordo com duas das quatro vencedoras, elas 

ganharam as eleições, pois os kuweitianos estavam ávidos por mudança e elas, por 

serem mulheres, representavam isso. No entanto, para Isis, o que importaria em um(a) 

governante seria sua responsabilidade social, não o seu gênero (“esse negócio de 

ser homem ou mulher tanto faz tem que querer o melhor pro povo” - linhas 

7 e 8).  

Em seguida, Dani toma o turno e, num enquadre de humor, faz um trocadilho 

com a expressão “vestir a camisa” (linha 9), usada por Joyce. Na linguagem 

popular, essa expressão significa engajar-se com afinco em algo que se esteja fazendo. 

Assim, como Dani acredita que se trabalhe duro na área de Enfermagem, como ela 

deixa claro no seu turno seguinte (linhas 14 e 15), ela troca o substantivo “camisa” por 

“jaleco” (“vestir o jaleco” - linha 10), já que este é uma espécie de símbolo do 

curso, como discuti anteriormente e como será ratificado pelos alunos nos próximos 

turnos. Ainda sustentando o enquadre de humor, faço graça com o trocadilho de Dani 

(“é governante ou técnico de enfermagem do ****? ((risos))”- linha 12), o 

qual é ratificado com muitos risos (linha 13).  

Logo depois, Dani retoma o enquadre aula e alinha-se como aluna ao voltar à 

discussão iniciada por Isis de que o gênero do profissional não seria importante, mas sua 

competência (“não importa tem que ter disposição mulher homem tem que 

ter disposição não pode ficar de mimimi vai encarar um cti” - linhas 14 e 

15). Mesmo eu encenando novamente um enquadre de humor após a fala de Dani, ao 

afirmar que eu não gostaria de trabalhar em um CTI de jeito nenhum (“Deus que me 

livre ((risos))” - linha 16), Laís não ratifica meu enquadre, uma vez que não ri 

como os demais alunos. Operando num enquadre de aula, e levando a discussão, 

definitivamente, para a área de Enfermagem, Laís inaugura um alinhamento diferente 
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dos encenados em momentos anteriores. Nas sequências 2, 3 e 6, Laís encenou 

alinhamentos de reificação do senso comum em relação aos atributos identitários 

intrínsecos à masculinidade e à feminilidade hegemônicas. Na sequência 6, inclusive, 

Laís colaborou com a construção de uma identidade do profissional de enfermagem 

entrelaçada ao gênero feminino. Nessa sequência, por outro lado, Laís colabora com 

uma construção da identidade de enfermeiro(a) menos atrelada às questões de gênero, 

ao afirmar que “na hora do vamos ver não faz diferença” (linha 19) ser homem 

ou mulher, já que o diferencial seria a disposição para o trabalho (“[não tem essa no 

hospital se você é homem ou mulher tem que ter disposição]” – linhas 18 e 

19).  

Os diferentes alinhamentos de Laís, ora ratificando ora não o senso comum, 

ressaltam o caráter contingencial das identidades que construímos, de forma que 

podemos nos engajar em performances identitárias contraditórias entre si. Percebemos 

aqui o que Núñez (2007), no prefácio da obra Los retos de la educación en la 

modernidad líquida de Zygmunt Bauman, chama de “identidades escorregadias”. 

Segundo o autor (2007, p.13) “não há identidade (em sentido sólido), mas uma 

multiplicidade de identificações parciais, lacunas que se reposicionam, se desprendem e 

se articulam de maneira desigual e combinada” (grifos do autor).  

Através dos alinhamentos de Dani e Laís, começamos a ver as alunas 

orquestradas na construção de uma identidade do profissional de enfermagem que 

admite que homens estejam tão aptos para a realização do cuidado quanto mulheres, 

indo de encontro a afirmações feitas anteriormente como “mulher já cuida né?” 

(Marcos, sequência 6, linha 36), “mas a mulher tem mais facilidade” ((para 

aprender a técnica)) (Laís, sequência 6, linha 48).  

Em seguida, Dani traz de volta para a discussão o jaleco. Nesse momento, ela 

inicia um enquadre de narração e alinha-se como narradora. De acordo com 

Thornborrow & Coates (2005), as narrativas precisam ser contáveis, isto é, trazer 

histórias que rompam de alguma forma com as expectativas do previsível (cf. seção 

3.2). Ao utilizar o adjetivo “engraçado” (linha 20), portanto, Dani rompe com o 

esperado, uma vez que não imaginamos que uma história que terá um jaleco como 

personagem principal possa ser engraçada. Dani, então, narra sua relação com o jaleco 

desde que entrou para a escola. No início, era uma relação de orgulho (o que ratifica 

minha percepção relatada acima), já que o jaleco dava visibilidade ao seu êxito de se 

tornar aluna da escola (“ano passado eu tinha orgulho de usar o jaleco pra 
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mostrar que era daqui do ****” - linhas 20 e 21). Logo em seguida, contudo, veio 

a decepção: os homens na rua proferiam cantadas grosseiras, como ela complementa na 

linha 27 (“dos abusados no ônibus na rua” - linha 27) e os alunos da escola 

demonstravam toda sorte de preconceitos (“os preconceitos daqui” - linha 27).  

Acho interessante Dani associar as cantadas que recebia na rua e os preconceitos 

sofridos dentro da escola ao uso do jaleco. Diante dessa associação, parece-me que o 

jaleco funcionaria como uma espécie de gatilho capaz de acionar esquemas de 

conhecimento. No caso das cantadas, o jaleco branco com o dizer “enfermagem” 

acionaria nos homens uma imagem de enfermeira cercada de grande apelo sexual 

construída e sustentada pelo senso comum através da comercialização de fantasias 

eróticas e da veiculação de fotos e gravuras de enfermeiras em trajes e poses 

insinuantes, por exemplo. Em relação aos preconceitos sofridos na escola, o jaleco, e, 

dessa vez, não só o de enfermagem, acionaria nos alunos os diversos estereótipos que 

são construídos dentro da escola acerca de todos os cursos, como bem nos mostrou Fabi 

na sequência 7 (“tem um ditado assim se tem não sei quantos milhos no 

chão (2.0) (...) passa o pessoal de enf e come o milho” - linhas 66-71).  

Percebemos aqui, como os discursos aprisionadores de formas de vida podem 

causar sofrimento no outro.  Diante de tudo que vivenciou dentro e fora da escola, o 

jaleco, antes símbolo de status e orgulho, transformou-se em símbolo de preconceito, o 

que levou Dani a abandonar seu uso (“depois a gente escuta tanta graça que 

eu não queria mais usar o jaleco” - linhas 22 e 23). Por fim, a resolução da 

narrativa de Dani apresenta um final feliz, já que ela parece ter aprendido a lidar melhor 

com as situações de preconceito e resolveu retomar o uso da vestimenta (“daí agora 

eu não tô nem mais aí e ando de jaleco pra lá e pra cá até em casa” - 

linhas 23 e 24). 

A narrativa de Dani fornece-nos também ferramentas para a análise de 

significados culturais da nossa sociedade. Segundo Coupland, Garret & Williams 

(2005), isso é possível quando a narrativa é vista sob a perspectiva da performance e 

tem seu caráter reflexivo ressaltado. Dessa forma, a partir da história contada por Dani, 

percebemos o quanto o mito da enfermeira profana ainda circula, como as identidades 

de gênero, de sexualidade e de enfermeira estão imbricadas segundo o olhar do senso 

comum e como a realização da performance de masculinidade hegemônica pode ser 

agressiva e geradora de sofrimento nas mulheres, uma vez que as trata como objetos 

sexuais.  Ademais, é possível notar como grandes narrativas dominantes que legitimam 
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apenas uma forma de vida, causando sofrimento àqueles que não se enquadram ou não 

fazem parte dessa grande história “afetam as maneiras pelas quais os corpos são vividos 

e imaginados, como seres e identidades são construídos nas interações cotidianas, e 

como estas interações constroem as hegemonias e as regularidades do social” 

(THREADGOLD, 2005, p. 267). Vemos, então, Dani, a partir das cantadas ouvidas e do 

preconceito sofrido mudar sua maneira de se vestir ao não mais utilizar o jaleco.  

Em contrapartida, Threadgold (2005) fala da importância de se oferecer 

pequenas narrativas como alternativas às grandes narrativas, chamando atenção para o 

caráter situado das nossas performances que podem colocar em cheque e ressignificar os 

sentidos construídos nas grandes histórias. Creio que Dani, ao minimizar o olhar do 

outro na construção de sua identidade de gênero e sexualidade e ao resolver voltar a 

usar o jaleco esteja, então, oferecendo uma pequena narrativa como alternativa, nas 

palavras de Threadgold (2005), e uma microrresistência (1988/ 2009), nas palavras de 

Foucault, às histórias dominantes, nas quais a mulher é, muitas vezes, transformada em 

objeto sexual e de pouco valor.   

A partir da reconstrução do orgulho de usar o jaleco elaborada por Dani ao final 

de sua narrativa, Marcos (“eu gosto de usar o jaleco tenho org[ulho de ser 

de enf]” – linha 28) e Paula (“[maior orgulho]” – linha 29) alinham-se em 

concordância com a colega ao também ratificarem a satisfação que sentem em usar o 

jaleco de Enfermagem. 

Em seguida, Joyce inaugura um enquadre duplo de comparação, ao estabelecer 

uma relação entre o jaleco utilizado hoje e os uniformes rígidos instituídos por Florence 

Nightingale (cf. seção 1.1), e de humor, sinalizado pelos risos (linha 31), ao achar graça 

da comparação que fizera. Apesar de a turma ratificar o enquadre de humor, ao rir em 

conjunto (linha 32), Dani inaugura um alinhamento duplo de discordância com os 

colegas que riem, sinalizado pela conjunção adversativa “mas” (linha 33), e de 

concordância com a comparação estabelecida por Joyce entre o jaleco e as vestimentas 

instauradas por Florence. Dani e Joyce, então, parecem atribuir mais um sentido ao 

jaleco: além de símbolo de status, orgulho e preconceito, o jaleco também seria símbolo 

de “seriedade” e “profissionalismo” (Dani, linha 34).  

Paula, num footing de concordância com Dani, ancorado pelo uso do “i::sso” 

(linha 36), funcionando aqui como interjeição que indica apoio e aprovação,  e iniciando 

um enquadre de protesto, como se estivesse falando num palanque (observe o braço 

estendido e o punho cerrado), conclama os alunos a se unirem contra uma identidade 
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única de enfermeira, a qual apresenta como característica a realização de performances 

sexuais, e contra uma identidade única de enfermeiro, a qual apresenta como 

característica a realização de performances homossexuais (“chega de ser a safada 

e o gay” - linha 36). Para tanto, a aluna emite uma espécie de brado em forma de 

trocadilho com o ditado “cada um por si e Deus por todos” (“cada um por si e a 

enfermagem por todos” - linhas 36 e 37). O enquadre de Paula desencadeia uma 

série de alinhamentos de suporte encenados por Isis (“ser enfermeira é muita 

responsabilidade pra ter que ficar ouvindo isso ainda é muita ralação” 

– linhas 39 e 40; “pois é:: a gente estuda muito rala muito tem muita 

responsabilidade não tem tem[po]” - linhas 42 e 43), por mim (“deve ser punk 

fazer um plantão” - linha 41), Marcos (“não é moleza nem oba oba como o 

povo pensa não” - linha 45) e Dani (“quer oba oba vai ser político” - linha 

46).  

A última fala de Dani, inclusive, retoma o assunto inicial da sequência, ou seja, a 

política. Contudo, Dani constrói aqui uma identidade de político que teria como 

característica a falta de seriedade e profissionalismo, indicado por ela através do uso da 

predicação “oba oba” (linha 46), identidade essa que ela mesma não gosta de ver sendo 

ratificada pelo senso comum em relação à sua profissão.  

Na sequência 9, mais uma vez, pudemos observar os alunos trabalhando em 

conjunto na construção de uma identidade de enfermeiro(a) sério(a) e profissional, 

tentando afastá-la do atravessamento do gênero, o qual, muitas vezes, vem carregado de 

preconceitos.  

Além disso, vimos o jaleco figurando com uma espécie de recurso simbólico, ou 

seja, como um “marcador de fronteira de uma diferenciação coletiva, distinguindo os de 

dentro dos de fora, ou protagonistas de antagonistas, de forma que aumente a 

consciência dos atributos comuns e conexões do grupo e das diferenças dos de fora” 

(SNOW, 2001, p.7). Nesse sentido, os alunos utilizaram o jaleco, dentre outras coisas, 

para demonstrar o orgulho de se cursar enfermagem e a seriedade e profissionalismo de 

seus alunos, descontruindo os discursos ratificadores do senso comum que os outros 

cursos ajudam a fazer circular, em especial, acerca da sexualidade de enfermeiras e 

enfermeiros.  

A sequência seguinte é um recorte da discussão em torno da questão 10, presente 

no material (“E em relação à profissão para a qual você está estudando? Comente:”).  O 

centro da conversa, portanto, era se os alunos acreditavam ou não na existência de uma 
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igualdade de gêneros na profissão de Enfermagem. Os alunos, em grupo, ofereceram 

uma resposta negativa à pergunta e apontaram que os homens, no geral, têm menos 

oportunidades que as mulheres na profissão. Relataram, ainda, que os homens ganham 

vantagem apenas quando o trabalho envolve a força física, como por exemplo, cuidar de 

pacientes que necessitem ser transportados do leito para a cadeira de rodas ou que 

tomem banho no leito.  Contudo, a conversa novamente se encaminhou para a questão 

do preconceito quando algumas meninas afirmaram que, apesar das oportunidades para 

as mulheres serem melhores, o preconceito sofrido por elas dentro da Enfermagem era 

maior. A partir daí, lanço a pergunta “o que vocês acham que vocês podem fazer 

para desmistificar esse estereótipo da enfermagem?” (linhas 1 e 2), com o 

intuito de ajudá-los a narrar outras histórias (THREADGOLD, 2005). 

 

6.2.5. Sequência 10: “eu acho que a gente tem que discutir é aqui mesmo na escola” 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Aline: o que vocês acham que vocês podem fazer para desmistificar 

esse estereótipo da enfermagem? 

Queila: eu acho que permitir que as pessoas conheçam mais a gente=  

Ane: =e deixar claro que a gente não é oferecida= 

Marcos: =nem gay ((risos)) 

Alunos: ((risos)) 

Aline: e quando vocês escutam os comentários preconceituosos aqui 

na escola como vocês agem o que vocês fazem? 

Lucia: ah::: eu não posso deixar isso passar e se deixar passar 

viu ela ficou calada porque ela consente ((fala com tom de voz 

diferente)) 

Alunos: ((falam junto)) 

Marcos: eu acho que tem que ser feito um trabalho com o primeiro 

ano, porque eles estão entrando agora não tão conhecendo tão tão 

tendo a primeira experiência então acho interessante tentar 

conversar daí. até essa discussão de hoje mesmo seria bom fazer um 

trabalho assim no primeiro ano 

Aline: só com a enfermagem ou com as outras turmas também? 

Marcos: com todo mundo porque a gente de enf tem que se valorizar 

no primeiro ano e os outros não podem ficar repetindo tudo que 

escutam sem saber como é que[é mesmo] 

Dani:                       [o traba]lho tem que ser feito em quem 

tá entrando para que não passe o preconceito adiante 

Lucia: não só em quem tá entrando porque não é assim assim 

acontece uma mágica, tem que ser constante, ninguém nunca discute 

essas questões aqui é por isso que a história se repete 

Lia: mas vai discutir aqui e quando sair tem o preconceito to:::do 

da sociedade 

Alunos: ((falam juntos)) 

Paola: mas a gente não pode pensar ah lá fora é assim mesmo então 

nem precisa discutir porque senão nunca nada vai mudar 

Aline: realmente um mundo sem preconceito é um mundo idealizado. o 

que eu acho que a gente  poderia propor  aqui começando pela 

escola, começando de dentro seria uma diálogo maior entre os 

cursos  entre os cursos e a direção entre os alunos e professores 

aumentar a problematização e o diálogo porque o preconceito de 



194 

 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

gênero sempre vai existir mas não dá para ignorar  

Beatriz: professora  [professora ((levanta o dedo)) 

Ane:               [de uns tempos] pra cá a gente tem o exemplo 

dos gays antigamente eles não eram aceitos hoje na sociedade eles 

são muito mais aceitos do que eram 

Maiara: eu acho que a gente tem que discutir é aqui mesmo na 

escola porque eu acho eu acredito que aqui ainda tem esperança de 

mudar de mudar sei lá de acontecer alguma coisa ainda mais que a 

gente tá em formação a gente tem que se preparar para o que vai       

encontrar [lá fora] 

Isis:     [se a gente] não sabe argumentar aqui que dirá lá fora 

Beatriz: isso que eu ia falar que a gente tem que aprender a se 

colocar aqui a pensar a falar para a gente conseguir saber fazer 

lá fora quando o preconceito se aproximar 

 

Ao lançar a pergunta nas linhas 1 e 2, inauguro um enquadre de 

problematização, desejosa de despertar nos alunos seus papéis de agentes na construção 

dos discursos e das identidades sociais. Queila, Ane e Marcos ratificam meu enquadre e, 

num alinhamento de concordância entre si, praticamente, complementam as falas uns 

dos outros, como podemos perceber através do engatamento dos turnos. De acordo com 

eles, então, a melhor maneira de desmistificar os estereótipos que cercam o curso 

técnico de Enfermagem seria conhecer melhor seus alunos (Queila: “eu acho que 

permitir que as pessoas conheçam mais a gente=” - linha 3). É interessante 

notar que, ao se alinharem em concordância uns com os outros, Queila, Ane e Marcos 

trazem a sexualidade novamente à baila, afirmando que esse “conhecer” significaria, 

dentre outras coisas, esclarecer que as meninas não são oferecidas (Ane: “=e deixar 

claro que a gente não é oferecida=” - linha 4) e que os meninos não são gays 

(Marcos: “=nem gay ((risos))” - linha 5). Dessa forma, ao mesmo tempo em que 

os alunos tentam desconstruir a ideia de que todas as enfermeiras se engajariam em 

performances eróticas e de que todos os enfermeiros realizariam performances 

homossexuais, eles partem para o outro extremo, ou seja, não admitem que enfermeiras 

e enfermeiros possam se engajar nessas performances. O uso do verbo “ser”, indicando 

estado permanente, feito por Ane e, implicitamente, por Marcos, sinaliza a falta de 

flexibilidade das identidades de enfermeiro(a) que os alunos coconstroem nesse 

momento e a dificuldade em lidar com a noção de “identidades escorregadias” 

(NÚÑEZ, 2007) e em valorizar a pluralidade. 

 Após os risos da turma (linha 6), os quais parecem ratificar os alinhamentos de 

Queila, Ane e Marcos,  tomo o turno novamente, com o intuito de não deixar a 

discussão morrer, e retomo o enquadre de problematização, lançando uma nova 

pergunta (“e quando vocês escutam os comentários preconceituosos aqui na 



195 

 

escola como vocês agem o que vocês fazem?” - linhas 7 e 8). Lucia e Marcos, 

então, ratificam meu enquadre e, enquanto a primeira afirma revidar os comentários 

(“ah::: eu não posso deixar isso passar e se deixar passar viu ela 

ficou calada porque ela consente” -  linhas 9 e 10), o último oferece uma 

problematização mais ampla. 

A fala de Lucia destaca como a alteridade molda o que dizemos (cf. Capítulo 2), 

além de evidenciar o papel ativo da audiência, já que Lucia não se limita a ser 

responsável apenas por uma decodificação passiva da performance dos colegas de 

outros cursos. De acordo com Striff (2003, p.8), “a ‘audiência’ é convidada a operar 

como cocriadora de quaisquer sentidos e experiências que o evento gere”. E é isso que 

Lucia faz. Os comentários preconceituosos ouvidos pela aluna fazem com que ela se 

sinta incomodada, uma vez que não ratifica determinadas performances atribuídas ao 

profissional de enfermagem, gerando nela uma atitude responsiva. Além disso, ficar 

calada, segundo Lucia, significaria para os outros que ela apoiaria os discursos 

preconceituosos acerca da Enfermagem que alguns alunos fazem circular (“viu ela 

ficou calada porque ela consente ((fala com tom de voz diferente))” - 

linhas 10 e 11). É justamente nesse jogo dialógico que vemos Lucia (re)construindo o 

outro a partir de seu olhar ao mesmo tempo em que é (re)construída a partir do olhar do 

outro, o que ressalta o caráter socioconstruído de nossas identidades sociais (cf. 

Capítulo 2).  

Já a fala de Marcos sugere uma atitude responsiva contra o preconceito em longo 

prazo. De acordo com ele, os alunos do primeiro ano do ensino médio deveriam ser o 

alvo inicial dessa luta. Iniciando um alinhamento de explicação, ancorado pelo uso da 

conjunção coordenativa explicativa “porque” (linha 14), Marcos esclarece seu ponto de 

vista ao afirmar que desenvolver um trabalho com esses alunos seria preventivo, já que 

eles “estão entrando agora” e “tendo a primeira experiência” (“porque eles 

estão entrando agora não tão conhecendo tão tão tendo a primeira 

experiência então acho interessante tentar conversar daí” - linhas 14-

16). Para completar, Marcos aponta que o trabalho que eu estava desenvolvendo com 

sua turma para este estudo seria um bom exemplo do que deveria ser implementado no 

primeiro ano para discutir o preconceito (“até essa discussão de hoje mesmo 

seria bom fazer um trabalho assim no primeiro ano” - linhas 16 e 17). Essa 

colocação de Marcos chamou-me a atenção de forma especial. Faz parte da minha 

prática pedagógica levar para a sala de aula textos que abordem a temática do gênero e 
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da sexualidade. No entanto, não costumo discutir essas questões no primeiro ano, 

justamente por achar que os alunos deveriam ter uma vivência maior do ambiente 

escolar para poder discutir também as questões de preconceito de gênero que surgem 

nesse ambiente. Confesso que nunca havia pensado em promover essas discussões com 

o objetivo de prevenir que discursos monolíticos continuassem circulando e sendo 

perpetuados de ano em ano. 

Assim, na linha 18, inauguro um enquadre de dúvida, já que não havia ficado 

claro se Marcos estava sugerindo que tal trabalho fosse realizado com todas as turmas 

ou apenas com a turma de Enfermagem (“só com a enfermagem ou com as outras 

turmas também?” - linha 18). Em seguida, Marcos ratifica meu enquadre e se alinha 

como aquele que dirime minha dúvida ao afirmar que todas as turmas deveriam ser 

engajadas na discussão, além de oferecer as razões para isso (“a gente de enf tem 

que se valorizar no primeiro ano e os outros não podem ficar repetindo 

tudo que escutam sem saber como é que[é mesmo]” - linhas 19-21). 

Nos turnos seguintes, enquanto Dani alinha-se em concordância com o ponto de 

vista preventivo estabelecido por Marcos (“[o traba]lho tem que ser feito em 

quem tá entrando para que não passe o preconceito adiante” - linhas 22 e 

23), Lucia alinha-se apenas parcialmente em concordância com os colegas, uma vez que 

defende que as discussões acerca das identidades de gênero e de profissional de 

enfermagem não devam se concentrar apenas no primeiro ano. A fala de Lucia me leva 

a crer que a aluna reconhece o quão difícil pode ser a desnaturalização de sentidos 

estáveis em nossa cultura. De acordo com ela, esse seria um trabalho constante, já que 

os preconceitos não sumiriam como num passe de mágica (“não só em quem tá 

entrando porque não é assim assim acontece uma mágica, tem que ser 

constante,” - linhas 24 e 25). Ademais, Lucia, de certa forma, culpabiliza a escola 

por negligenciar tais discussões e, com isso, permitir a iterabilidade de discursos que 

estereotipam e causam sofrimento no outro (“ninguém nunca discute essas 

questões aqui é por isso que a história se repete” - linhas 25 e 26). 

Em seguida, Lia inaugura um enquadre de pessimismo, sinalizado, 

principalmente, pelo prolongamento da vogal “o” na palavra “to:::do” (linha 27), e 

um alinhamento de discordância, ancorado pela conjunção adversativa “mas” (linha 27). 

De acordo com a aluna, discutir o preconceito na escola seria em vão, já que, para além 

dos muros, o preconceito continuaria sendo sofrido nos demais convívios sociais (“mas 

vai discutir aqui e quando sair tem o preconceito to:::do da 
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sociedade” - linhas 27 e 28). O prolongamento da vogal “o” na palavra “todo” dá o 

entender de que o preconceito seria grande demais e aponta para a impossibilidade de 

combatê-lo, imprimindo um tom de pessimismo à sua fala. De fato, na linha 32, por 

concordar que não se é possível mudar o mundo inteiro, alinho-me, parcialmente, em 

concordância com Lia, ao afirmar que não existe um mundo sem preconceitos 

(“realmente um mundo sem preconceito é um mundo idealizado”). Contudo, 

discordo de Lia e alinho-me em concordância com Paola e com os colegas que falaram 

anteriormente ao acreditar que a escola precisa sim se comprometer com o que 

Threadgold (2005) chama de política textual (cf. Capítulo 3) e oferecer narrativas 

alternativas às dominantes. Acredito na função transformadora da escola ao mostrar o 

papel de agência dos alunos nas relações de poder e ao ensiná-los que sempre é possível 

exercer resistência e interromper a repetição de performances que acabam validando 

apenas alguns sentidos como operatórios em nossa cultura. 

Após meu turno de fala, Beatriz (“professora [professora ((levanta o 

dedo))” - linha 38), operando num enquadre de aula e alinhando-se como aluna, 

solicita o turno. Contudo, Ane acaba tomando a palavra e, num enquadre de 

exemplificação, continua ratificando a importância de se discutir os preconceitos ao 

afirmar que, graças ao conhecimento que vem sendo construído ao alongo dos anos, os 

homossexuais têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade (“[de uns tempos] 

pra cá a gente tem o exemplo dos gays antigamente eles não eram 

aceitos hoje na sociedade eles são muito mais aceitos do que eram” - 

linhas 39-41).  

Em seguida, Maiara, Isis e Beatriz alinham-se de maneira semelhante e, em 

concordância com Marcos, Dani, Lucia, Paola e comigo, ratificam o importante papel 

da escola em discutir os estereótipos ao invés de ignorá-los. Todas apontam para a 

importância da escola em preparar os alunos para lidarem com as circunstâncias 

externas. A veemência e certeza presentes nas falas dos alunos e registradas em minhas 

notas de campo, as quais apresentei na sequência anterior, podem ser também 

observadas através dos turnos de Maiara, Isis e Beatriz. Maiara, por exemplo, repete o 

termo “eu acho” duas vezes (linha 42 e 43), além de usar o termo “eu acredito” 

(linha 43), proporcionando uma posição de agência a ela, de alguém que tem opinião 

própria e que não se alinha passivamente em relação às questões que se apresentam 

diante de si. Além disso, Maiara e Beatriz utilizam o modalizador deôntico “tem que”, 

indicando a obrigatoriedade e o compromisso que a escola deveria ter em preparar seus 
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alunos para lidarem com as situações da vida fora do ambiente escolar (Maiara: “a 

gente tem que discutir é aqui mesmo” – linha 42; Maiara: “a gente tem que 

se preparar para o que vai encontrar [lá fora]” – linha 45; Beatriz: “a 

gente tem que aprender a se colocar aqui a pensar a falar” – linhas 48 e 

49). Essa situação exemplifica como é importante que os nossos discursos de sala de 

aula se articulem com uma ordem socio-histórica mais ampla, uma vez que os 

significados não são somente construídos localmente, pois todo significado construído 

na esfera micro também perpassa os significados que estão sendo construídos em uma 

esfera mais macro e vice-versa. 

Ao longo da sequência 10, ressaltaria três pontos importantes. Em primeiro 

lugar, como já mencionei anteriormente, Ane e Marcos (linhas 4 e 5, respectivamente), 

ao tentarem construir uma identidade de profissional de enfermagem mais flexível, ou 

seja, não apenas formada por performances homossexuais ou eróticas, acabam 

resvalando na construção de uma identidade que não aceita tais performances. 

Percebemos aqui a convivência de características da modernidade com a pós-

modernidade ou com a modernidade líquida, de acordo com Bauman (2001). Segundo o 

autor (2001), atualmente, tudo está sendo constantemente desmontado, mas sem uma 

perspectiva de permanência, já que as coisas tendem a permanecer em fluxo, voláteis e 

flexíveis. Da mesma forma que os líquidos, portanto, nossa sociedade atual caracteriza-

se pela incapacidade de manter a forma. Por outro lado, não é fácil lidar com essa 

sensação de instabilidade e deslizamento, além de não ser simples derreter certos 

sólidos. Assim, ainda é comum vermos hoje a característica moderna de derreter alguns 

sólidos para, quase que imediatamente, construir outros, como uma espécie de 

ancoragem. Parece-me que é justamente isso que Ane e Marcos fazem no início dessa 

sequência. Além disso, Lucia (linhas 24-26) mostra-nos como pode ser difícil derreter 

alguns sólidos e como tal tarefa pode demandar tempo.  

Em segundo lugar, destacaria a importante contribuição de Marcos (linhas 13-

17), ratificada por Dani (linhas 22 e 23), de se fazer um trabalho preventivo contra o 

preconceito de gênero que atravessa a construção da identidade de enfermeiro(a) já a 

partir do primeiro ano. Eu mesma nunca havia parado para refletir sobre o assunto e, no 

ano de 2011, resolvi seguir o conselho de Marcos e introduzir o tema do gênero e da 

sexualidade nas minhas turmas de primeiro ano.  

Em último lugar, ressaltaria que Lia (linhas 27 e 28) foi uma voz dissonante no 

grupo. Novamente, nessa sequência, vimos os alunos atuando em parceria, como ficou 
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ressaltado pelos diversos alinhamentos de concordância, engatamentos de fala e fluxo 

contínuo da interação, em busca da construção de identidades de enfermeiro(a) 

diferentes das que circulam no senso comum. Dessa forma, sublinho, ainda, o 

movimento dos alunos de não aceitação de um determinismo histórico que fabrica 

“verdades” sobre o gênero e a sexualidade e de interesse em discutir tais “verdades” na 

escola por reconhecerem-na como o espaço onde uma transformação social poderia 

começar a ocorrer.   

Nas últimas cinco sequências, ao contrário das cinco primeiras, foi possível 

notar os alunos agindo em conjunto em prol da construção de identidades de 

enfermeiro(a), de gênero e de sexualidade diferentes das que circulam no senso comum. 

Apesar de na sequência 6 ainda vermos um embate de vozes na construção dessas 

identidades, nas demais sequências, tal confronto, praticamente, não ocorreu. A 

cooperatividade entre os alunos foi marcada pelos alinhamentos e enquadres de 

concordância entre si, pela complementação que uns faziam das falas dos outros e pelos 

enquadres e alinhamentos em discordância com o senso comum.  

Os alunos tentaram construir uma identidade de profissional de enfermagem 

menos atrelada aos atravessamentos do gênero e da sexualidade e fizeram isso 

flexibilizando as identidades de gênero e sexualidade. Ao afirmarem, por exemplo, na 

sequência 6, que homens e mulheres podem realizar bem as tarefas de cuidado dos 

pacientes, os alunos tentam dissociar a profissão de Enfermagem como sendo um 

atividade feminina ao mesmo tempo em que flexibilizam as performances de 

masculinidade, já que admitem o cuidado do outro como um traço dessas performances.  

Outro exemplo seria a resistência ao mito de “enfermeira profana”. Ao não se 

alinharam em concordância com os discursos que constroem e fazem circular esse mito, 

os alunos, novamente, tentam desatrelar o gênero e a sexualidade da construção da 

identidade de enfermeiro(a). Aqui a identidade de gênero também é flexibilizada, já que 

a mulher não é tratada como objeto sexual nem entendida como ocupando uma posição 

de inferioridade e dependência em relação ao homem.  

Ao invés de características relacionadas ao gênero e à sexualidade, os alunos 

procuraram sublinhar traços como profissionalismo, competência, força, inteligência e 

seriedade como constituintes da identidade de profissional de enfermagem.  
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6.3. Respondendo às perguntas de pesquisa 

 

 Ao longo das análises encaminhadas, procurei ir respondendo, pouco a pouco, às 

minhas perguntas de pesquisa. Nesta seção, portanto, pretendo fazer um resumo das 

respostas já apresentadas tecendo alguns novos comentários.  

As perguntas de pesquisa que nortearam este estudo foram as seguintes:  

 

1) Que identidades sociais de gênero e sexualidade meus alunos de uma turma de 

ensino médio/ técnico de Enfermagem coconstroem interacionalmente com os 

colegas e comigo em sala de aula? 

 

2) Como os alunos coconstroem suas identidades de profissional de Enfermagem 

nesse processo de coconstrução das identidades sociais de gênero e sexualidade? 

 

Em relação à primeira pergunta, creio que as identidades sociais de gênero e 

sexualidade coconstruídas interacionalmente em sala de aula tenham variado bastante 

nos dois momentos em que dividi a análise. Nas duas primeiras aulas, quando os textos 

levados para discussão tratavam sobre a questão do gênero nas relações amorosas e 

familiares, as vozes e os alinhamentos dos alunos mostraram-se oscilantes na 

coconstrução das identidades sociais de gênero e sexualidade, como resumiu o título 

que dei para a seção 6.1 (“É cada um pra um lado”: vozes oscilantes na coconstrução 

das identidades sociais de gênero e sexualidade). Além disso, nesse momento, nenhuma 

relação foi estabelecida entre as identidades sociais de gênero e sexualidade e a de 

profissional de enfermagem.  

Dessa forma, a análise das duas primeiras aulas apontou, em primeiro lugar, que 

uma série de discursos produzidos na cultura acerca das performances de masculinidade 

e feminilidade hegemônicas, os quais ajudam a construir identidades de gênero e 

sexualidade fixas, está presente nos discursos dos alunos.  

Como exemplo do que acabei de mencionar, podemos retomar as falas de 

Maiara e Laís, na sequência 2, e de Vitor e Maria, na sequência 5, as quais 

ridicularizaram e trataram como ilegítimas performances de uma masculinidade mais 

afeminada. A partir daí, é possível perceber a emergência em se disponibilizar para os 

alunos novas narrativas e novos sentidos que colaborem com a construção de 

identidades de gênero e sexualidade mais flexíveis, nas quais performances masculinas 
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mais afeminadas, bem como performances femininas mais masculinizadas não sejam 

entendidas como inválidas e passíveis de chacota.  

Ao mesmo tempo em que performances de uma masculinidade mais afeminada 

foram rechaçadas, alguns alunos engajaram-se na construção e no reforço de uma 

identidade de gênero masculina homogeneizante. Na sequência 2, por exemplo, o 

“homem de verdade” foi construído em oposição ao grupo dos “mãezinhas” e das 

mulheres. Dessa forma, as identidades de gênero e sexualidade construídas foram bem 

demarcadas, ou seja, espera-se que mulheres e homens que realizem performances mais 

afeminadas apresentem características como o choro, o medo, a dependência de um 

homem que realize performances mais masculinas, a docilidade, a infantilidade e, até 

mesmo, certa debilidade. Já do “homem de verdade”, espera-se o contrário. Essa 

construção pôde ser observada, principalmente, através da ratificação, por parte dos 

alunos, de meu enquadre de essencialização das diferenças, o qual objetivava promover 

justamente o oposto, ou seja, o confronto dos alunos ao enquadre que estava sendo 

proposto por mim, e através dos alinhamentos de concordância dos alunos com os 

discursos essencializados sobre o gênero masculino/feminino disponibilizados em nossa 

cultura. 

Essas mesmas identidades continuaram a ser construídas na sequência 3. Nesse 

momento, foi interessante notar os alunos alinhando-se em bloco na direção, mais uma 

vez, da demarcação de performances de masculinidade e feminilidade, as quais ajudam 

na construção de identidades de gênero e sexualidade estáticas. Através de afirmações 

como “mulher é bicho bobo”, “mulher nasceu para sofrer”, “mulheres são sempre 

dramáticas”, “homem é muito safado”, “homem não está nem aí para a mulher”, “não 

dá para comparar homens e mulheres”, “é difícil achar um cara decente”, “os meninos 

de hoje não querem nada”, constrói-se uma identidade de gênero e sexualidade para 

mulheres que possui traços como a passividade, o sofrimento e a subordinação nas 

relações amorosas com homens, além de uma dependência emocional delas em relação 

aos parceiros. Por outro lado, seriam traços da identidade de gênero e sexualidade 

masculina o desprendimento, a liberdade, a falta de afeto e a promiscuidade. Esses 

traços identitários podem parecer inocentes à primeira vista, contudo, muitas vezes, 

colaboram com a construção da ideia de que mulheres podem ser usadas e agredidas por 

seus parceiros, que os homens, por serem livres, não têm responsabilidade sobre os 

filhos que geram, que as mulheres devem ser sempre complacentes com as atitudes dos 

homens e que não devem esperar nada deles.  
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Na sequência 5, novamente, observamos um processo de essencialização das 

diferenças através das frequentes refutas de Vitor aos meus enquadres e alinhamentos 

que demandassem dele a explicação do termo “abobado”, o qual utilizara para se referir 

ao primo homossexual, numa tentativa de preservar sua face e evitar a discussão acerca 

do homoerotismo. Além disso, na descrição que faz de si (cf. Capítulo 5), Vitor, mesmo 

cursando Enfermagem, tenta se alinhar como alguém “de fora”, ao mencionar que suas 

amizades são com alunos de outros cursos e que não gosta de conversar com seus 

colegas de classe. Vemos Vitor, portanto, trabalhando na preservação e reforço da 

performance heterossexual que constrói para si ao se alinhar como alguém diferente de 

seu primo e dos estereótipos que circulam no senso comum acerca dos homens que 

cursam Enfermagem, os quais seriam “gays afeminados”, como colocou Marcos na 

sequência 6. A identidade de gênero e sexualidade masculina que vemos Vitor 

construindo aqui se assemelha à imagem do “homem de verdade” elaborada pelos 

alunos na sequência 2.  

Apesar dessas identidades de gênero e sexualidade bem distintas descritas até o 

momento, foi possível perceber também diversos focos de contestação e não ratificação 

dessas identidades. Na sequência 1, notamos algumas meninas engendrando um 

processo de microrresistência ao não se alinharem favoravelmente às identidades de 

gênero e sexualidade construídas no seio familiar. Através dos processos de 

entextualização, tivemos acesso aos discursos monolíticos acerca das identidades sociais 

de gênero que circulam em muitas famílias, os quais ratificam apenas um tipo de 

identidade de gênero feminina, ou seja, a de cuidadora, zelosa e maternal, e um tipo de 

identidade de gênero masculina. Novamente, aqui, vemos a construção de uma 

identidade de gênero masculina que possui como características o desprendimento, a 

liberdade e a não necessidade de envolvimento do homem nas tarefas domésticas, 

semelhante à identidade que fora construída pelos alunos ao longo da sequência 3.  

É interessante notar essa ambivalência dos alunos, ora ratificando identidades 

sociais de gênero e sexualidade que circulam no senso comum, ora alinhando-se 

contrariamente a essas mesmas identidades. É minha interpretação que, quando os 

alunos tratam da questão das identidades sociais de gênero e sexualidade num âmbito 

mais geral, sem dar exemplos tão específicos e pontuais de suas vidas, eles tendem a 

ecoar o senso comum. Contudo, quando os enquadres narrativos, de testemunhos 

pessoais e os exemplos específicos entram em cena, tenho a percepção de que os alunos 

tendem a agir de forma mais reflexiva e contestadora, não aceitando essas identidades 
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sociais de gênero e sexualidade feminina e masculina tão bem delimitadas. Gostaria de 

frisar que isso não é uma regra, uma vez que não vemos Maiara (sequência 2) e Vitor 

(sequência 5) agindo assim, por exemplo, mas que percebo uma abertura maior para a 

reflexão quando o que está em jogo são experiências muito pessoais e que causam 

algum tipo de incômodo e/ ou sofrimento. Essa minha percepção torna-se ainda mais 

latente a partir da sequência 6. Na própria sequência 6, quando confronto Marcos acerca 

da relação entre sua identidade de gênero e sexualidade e a profissão de enfermeiro que 

escolhera seguir, ele passa a construir um alinhamento de discordância do senso comum 

ao afirmar que realizar o cuidado do outro não é uma característica apenas da 

performance de feminilidade. Novamente Marcos, na sequência 8, reformula a 

performance que escolhera realizar para interpretar Sandy a partir do momento que se 

identifica diretamente com as características do personagem. Outro exemplo seria a 

aluna Laís, a qual durante as sequências 2, 3 e 6 ratificou performances de 

masculinidade e feminilidade que circulam no senso comum, mas, na sequência 9, em 

defesa da sua profissão admite, assim como já havia feito Marcos (sequência 6), que o 

cuidado pode ser realizado tanto por homens quanto por mulheres. Para mim, fica claro 

aqui o que Nuñez (2007), citado anteriormente, falou acerca de nossas identificações 

parciais. Ao invés de uma identidade única, somos um conjunto de múltiplos recortes 

identitários, frutos da perda de referências causada pelo confronto com a multiplicidade 

desconcertante de estilos e opções de vida.  De acordo com o contexto, agimos de 

formas diferentes, e nossas identidades seriam feixes “de traços identitários que 

coexistem, às vezes de forma contrária, na construção das diferenças de que somos 

feitos” (MOITA LOPES, 2003, p.28). 

Ainda nesse movimento de contestação dos discursos homogeneizantes acerca 

do gênero e da sexualidade que circulam no senso comum, podemos citar Laura e Isis 

(sequência 5), as quais não se alinharam em concordância com Vitor e validaram 

performances masculinas mais afeminadas nas quais homens podem agir com gentileza 

e doçura. Ao admitir tais traços nas performances de masculinidade, Laura e Isis 

constroem uma identidade de gênero masculina mais flexível, especialmente se a 

comparamos com as identidades construídas nas sequências 2, 3 e na própria sequência 

5.  

Essa flexibilização das identidades sociais de gênero e sexualidade pôde ser 

percebida com maior recorrência a partir da sequência 6. Tal fato se deu, 

principalmente, quando os alunos tentaram também flexibilizar a identidade de 
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profissional de Enfermagem. Como vimos no Capítulo 1, desde sua constituição como 

profissão, a Enfermagem sempre esteve atrelada a questões de gênero e sexualidade. Ao 

longo dos anos, diversos mitos foram construídos acerca da profissão, como discutido 

na Introdução, e todos eles têm ligação com as construções das identidades de gênero e 

sexualidade, especialmente, as femininas, que circulam no senso comum. Vale ressaltar, 

ainda, que, nenhum desses mitos exalta a mulher enfermeira. Pelo contrário, esta é 

sempre construída como subalterna, obediente, santa ou promíscua. Em relação à 

identidade do homem enfermeiro, esta é apagada.  

Através das análises apresentadas, percebemos que três desses quatro mitos 

foram entextualizados pelos alunos e se mostraram bem presentes no cotidiano dentro e 

fora da escola (como vimos na sequência 9 através da narrativa de Dani), gerando 

preconceitos, desconforto e sofrimento. O único mito não mencionado foi o do lado 

sagrado da profissão de Enfermagem.  

Com exceção da sequência 6, na qual as vozes também foram oscilantes, ora 

ratificando o mito de que Enfermagem seria profissão de mulher, já que haveria uma 

essência cuidadora intrínseca às performances de feminilidade, ora construindo um 

alinhamento contrário ao mito e admitindo que o cuidado pode ser desempenhado por 

homens e mulheres, desde que estes sejam qualificados para tal, nas demais sequências, 

as fronteiras entre as performances de feminilidade e masculinidade foram 

flexibilizadas.   

A sequência 6 inaugura a 3ª aula gravada para este estudo e os materiais levados 

tanto para este encontro quanto para o seguinte versavam sobre gênero e profissões. 

Mesmo os materiais (anexos 4 e 5) não abordando a profissão de enfermeiro(a), os 

alunos logo trataram de estabelecer uma ponte entre o que assistiram/ leram e  suas 

experiências na área de Enfermagem.  

Logo de início, o que me chamou a atenção foi o fato de os alunos não terem, em 

nenhum momento, apontado uma distinção entre técnicos(as) de Enfermagem e 

enfermeiros(as). Percebo que os alunos usam os vocábulos enfermeiro(a)/ Enfermagem 

como uma espécie de “termo guarda-chuva”, ou seja, neles estariam englobados todos 

os profissionais de Enfermagem e os cursos técnico e de graduação em Enfermagem, 

respectivamente. Apesar de já ter escutado, das professoras do curso técnico de 

Enfermagem e de ex-alunos(as) que hoje estão no mercado de trabalho, histórias acerca 

dos jogos de poder e tensões entre técnicos(as) de Enfermagem e enfermeiros(as), 

acredito que, como esses alunos ainda estão em formação e nunca pisaram em um 
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hospital como profissionais da área de saúde, essas questões não sejam relevantes nesse 

momento e, portanto, não aparecem durante as discussões de sala de aula. Dessa forma, 

como os alunos não lançaram luz sobre essas questões, também não me preocupei em 

discuti-las, ou fazer uma distinção entre esses profissionais, nesse momento, como 

expliquei na Introdução.  

Em segundo lugar, e iniciando a resposta para minha segunda pergunta de 

pesquisa, como esses alunos percebem que sofrem preconceito de gênero e associam 

isso ao fato de cursarem Enfermagem, assim que questões profissionais entraram em 

discussão, o preconceito de gênero sofrido por conta de se escolher determinado ofício 

também veio à tona. 

Como exemplo disso, cito Marcos, na sequência 6, quando este afirma que 

“todo mundo pensa logo na enfermeira MULHER. ou você é mulher ou é 

gay, e gay afeminado, com jeitinho de mulher mesmo” (linhas 30-32). O uso 

da expressão “todo mundo” mostra que, segundo Marcos, aos olhos do senso comum, 

a profissão de Enfermagem está intimamente ligada ao universo feminino. Dessa forma, 

homens que desempenhem tal profissão realizariam performances de feminilidade e, por 

isso, seriam rotulados de homossexuais.  

Na sequência 7, por exemplo, os alunos trazem para a discussão o preconceito 

sofrido por eles dentro das escola. Como o curso técnico de Enfermagem destoa dos 

demais em relação ao número elevado de alunas e às matérias cursadas, os alunos dos 

outros cursos fazem circular o estereótipo de que, graças ao poder de sedução das 

meninas, o curso é mais fácil, já que elas conseguem obter vantagens junto aos 

professores. Paralelo semelhante é traçado na sequência 8, na qual as alunas Paola e Tati 

afirmam que quando a enfermeira progride na carreira ou se destaca no hospital seria 

porque estaria envolvida em um relacionamento amoroso com algum médico (Paola: 

“pensam que todas as enfermeiras ficam com os médicos >tipo assim< pra 

subir ((faz aspas no ar com os dedos)) de cargo, pra    [ter mais 

importância no hospital, mais regalias]”- linhas 40-42 / Tati: “quando a 

enfermeira tá subindo de cargo acham que ela >tá dando pro médico<” - 

linhas 44 e 45). A partir do exposto, percebe-se que a identidade de gênero que circula 

no senso comum coloca a mulher numa posição inferior a do homem, já que ela 

dependeria de um para ascender na vida.  

Diante desses muitos exemplos de preconceitos de gênero associados à profissão 

de Enfermagem apresentados pelos alunos, percebo que nas últimas cinco sequências, 
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as vozes não continuam tão oscilantes. A partir da sequência 7, em especial, os alunos 

se unem em um movimento de contestação e microrresistência às performances de 

feminilidade e masculinidade tão bem marcadas como as construídas por esses mesmos 

alunos na sequência 2. Percebo, nesse segundo momento em que dividi a análise dos 

dados, o que Snow (2001) chamou de senso compartilhado de “we”. Ainda segundo o 

autor (2001), embutido nesse senso está uma noção correspondente de “agência 

coletiva”. Esta última seria o componente de ação da identidade coletiva, não apenas 

sugerindo a possibilidade de ação coletiva em busca de interesses comuns, mas fazendo 

um convite a tal ação. Dessa forma, quando um aluno inaugura um alinhamento 

contrário a uma concepção essencialista de gênero e sexualidade, tal alinhamento é 

imediatamente ratificado pelos turnos seguintes de fala. Ademais, foi possível notar 

solidariedade entre os alunos a partir da ausência de pausas entre um turno de fala e 

outro e da diminuição de minha participação no sentido de precisar colocar em ação o 

enquadre de aula e meu alinhamento de professora para organizar a interação. Os alunos 

agiram colaborativamente e os enquadres e alinhamentos em discordância com o senso 

comum eram como convites para que outros se engajassem na conversa e ratificassem 

tais enquadres e alinhamentos. Ressalto, ainda, a força e a certeza presentes nas 

entonações do que estava sendo dito, os olhares firmes e os corpos projetados para 

frente marcando o engajamento e o interesse na discussão do tema. 

A partir desse movimento de defesa da Enfermagem, no tecer de performances 

de gênero e sexualidade mais flexíveis, os alunos passaram a construir uma identidade 

de profissional de Enfermagem menos atrelada aos traços de gênero e sexualidade. 

Como exemplo, posso citar a sequência 6, na qual o mito de que “Enfermagem é 

profissão de mulher” foi confrontado por Isis e Julia ao afirmarem que o gênero do 

profissional não deveria ser levado em conta, mas sim sua qualificação profissional e 

vocação para o bom exercício da profissão. Na sequência 7, os alunos também não 

ratificaram o mito de “enfermeira profana” ao irem de encontro à ideia de que faria 

parte da identidade feminina e, consequentemente, da identidade de enfermeira a 

necessidade de utilizar atributos físicos e favores sexuais para se atingir objetivos na 

vida. Na sequência 9, os alunos novamente trabalharam em conjunto na construção de 

uma identidade de profissional de Enfermagem associada à seriedade e ao 

profissionalismo, independente do gênero e da sexualidade do profissional. Na última 

sequência, os alunos apontaram para um entendimento do caráter fabricado de nossas 
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identidades e veem a escola como um espaço de construção e circulação de novos 

sentidos sobre o gênero, a sexualidade e o(a) enfermeiro(a).  

Por fim, apesar da emergência de um entendimento mais fluido acerca do gênero 

e da sexualidade em alguns momentos das duas primeiras aulas e de forma mais 

constante nas duas últimas, na sequência 10, foi possível perceber que a identidade, 

mesmo quando construída com propósitos emancipatórios, pode causar exclusão. Ane e 

Marcos (linhas 4 e 5, respectivamente), ao tentarem resistir ao estereótipo de que toda 

enfermeira é promíscua e de que todo enfermeiro é gay, acabam criando mais um 

padrão a ser legitimado, ou seja, de que tais traços não são aceitáveis nas performances 

desses profissionais. Dessa forma, creio que, em sala de aula, devamos nos afastar das 

normalizações que sempre criam algum nível de exclusão e nos aproximar da 

compreensão do caráter instável, inacabado e em permanente construção das nossas 

identidades sociais. Esta proposição encontra-se fundamentada no entendimento das 

identidades enquanto resultados das nossas performances cotidianas, como defendi 

neste trabalho. Assim, acredito que devamos estimular nossos alunos e nós mesmos a 

manter um constante posicionamento crítico, colocando em cheque significados e 

práticas já naturalizados como sendo a norma, sem que nos esqueçamos de criticar 

nossas práticas e os significados que privilegiamos, evitando, mesmo que sem querer, 

agir de forma opressora. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS 

 

 

Refletindo acerca de todo o trajeto percorrido até aqui, percebo que as relações 

estabelecidas entre as identidades de gênero e sexualidade e a identidade de profissional 

de Enfermagem são um bom caminho para se discutir os modos múltiplos de se 

construir performances de masculinidade e feminilidade e, a partir da flexibilização das 

fronteiras entre uma e outra, reconfigurar os modos de ser enfermeiro(a), descontruir 

estereótipos e colaborar com a preparação de melhores profissionais para o mercado de 

trabalho.  

Contudo, noto que o maior entrave nessa trama é fazer com que os alunos 

percebam seus papéis de agentes nas relações sociais. Isis, por exemplo, na sequência 2, 

ao confrontar sua mãe em relação à performance de feminilidade que ela realiza e impõe 

em casa,  não percebe que exerce uma resistência e que, ao fazer isso, está propondo 

uma ressignificação identitária naquele espaço. Lia, na sequência 10, quando acha 

irrelevante dar visibilidade e discutir os preconceitos que rondam a profissão de 

enfermeiro(a), também não enxerga que pode exercer resistência aos comentários 

degradantes que escuta dentro e fora da escola e, com isso, iniciar, mesmo que de forma 

localizada e micro, uma interrupção de repetições que legitimam apenas algumas 

performances. Além disso, ao longo das cinco primeiras sequências, em especial, os 

alunos não percebem que, ao ratificarem traços de sofrimento, dependência e debilidade 

como característicos de performances de feminilidade, estão colaborando com a 

perpetuação de preconceitos de gênero, os quais, ao longo dos anos, têm gerado 

sofrimento e, até mesmo, morte. Para completar, os alunos parecem estar sempre em 

busca de um “culpado” para a circulação e sustentação de identidades hegemônicas, 

como foi possível observar nas sequências 7 e 8.  

Diante do exposto, gostaria de ressaltar, portanto, a importância de se trabalhar a 

temática do gênero e da sexualidade no curso técnico de Enfermagem dentro de uma 

perspectiva socioconstrucionista, pensando as identidades de uma maneira não 

essencialista, fugindo da ideia de identidades fixas e entendo-as como estando em 

contínuo processo performativo de construção, (re)afirmação e (re)invenção. Além 

disso, é importante mostrar para o aluno como “as instituições e as diferentes áreas de 

conhecimento exercem poder na medida em que são construtoras e divulgadoras de 

discursos e ‘verdades’, criando fatos e instaurando realidades e possibilidades de existir 
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e agir” (FABRÍCIO, 2006, p. 55), sem deixar de apresentar que, apesar de estarmos 

alinhados de maneiras diferentes nas redes de poder que perpassam todas as práticas 

discursivas, não estamos alinhados de forma passiva nessas redes. Creio que a própria 

história da Enfermagem possa ajudar nesse percurso.  

Como vimos no Capítulo 1, a profissão de enfermeiro(a) formou-se e evoluiu em 

meio a questões relacionadas às identidades de gênero e sexualidade. Creio que, por 

diversas vezes, a ideia de que temos uma identidade coerente, fixa e inata, associada aos 

constrangimentos operados pelas instituições, os quais regulam nossas práticas 

discursivas cotidianas, aludidos acima, dificultaram (e creio que ainda dificultem) o 

crescimento da profissão. Como exemplo, posso citar, como vimos, que, durante anos, 

os cuidados de Enfermagem foram realizados apenas por mulheres e desvalorizados 

tanto por médicos, todos homens e que não gostavam de ver mulheres entrando no 

território dominado pela medicina, quanto pela sociedade, que não acreditava que era 

necessária qualificação para se exercer a Enfermagem.  Além disso, o próprio nome da 

profissão em inglês, “nurse” (cf. seção 1.1), está intimamente ligado à maternidade, 

legitimando o que se esperava de uma performance de feminilidade na época, ou seja, o 

cuidado da casa, do marido, dos filhos, podendo se estender ao cuidado de pessoas 

enfermas e necessitadas, como uma espécie de caridade.  

Por outro lado, a brecha aberta pela performatividade permitiu que pessoas 

realizassem repetições diferentes. O melhor exemplo para esse caso é a própria Florence 

Nightingale e sua decisão de realizar uma performance de feminilidade transgressora 

para sua época ao decidir não se casar para poder se dedicar ao trabalho que estruturou a 

Enfermagem como profissão.  

Sendo assim, como forma de continuar o trabalho realizado neste estudo, além 

de introduzir a temática do gênero e da sexualidade já no 1º ano e em todos os cursos 

técnicos, como sugerido por Marcos na sequência 10, tenho tentado desenvolver a 

consciência de agência nos alunos e de responsabilidade social em não excluir e causar 

sofrimento no próximo. Como demonstrei neste trabalho, acredito que a escola 

desempenhe um papel fundamental na construção de nossas identidades sociais. 

Concordo com Bruner (1996, p.39) quando o autor afirma que “a educação é crucial na 

construção de quem somos”. Os sentidos construídos na escola somados a outros a que 

somos expostos nas diversas práticas discursivas das quais participamos são centrais na 

legitimação das identidades sociais.  
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Em relação a mim, certamente, saio dessa jornada bem diferente de como entrei. 

Pude apurar o meu olhar para a tessitura diária de nossas identidades sociais e perceber 

como os discursos construídos em sala de aula irão impactar e reverberar em outras 

esferas sociais. Acredito que, hoje, o meu senso de responsabilidade do que acontece em 

minha sala de aula e dos assuntos que escolherei para serem trabalhados nesse espaço 

seja muito mais aguçado. Contudo, creio que esse trabalho tenha sido solitário e percebo 

a necessidade de envolver outras vozes nesse projeto.  Para os próximos anos, tenho o 

anseio de propor um trabalho interdisciplinar focado nas questões do gênero e da 

sexualidade e estreitar ainda mais os laços com o corpo docente de Enfermagem, o qual 

muito tem para contribuir com essa ideia.  

O próximo passo a ser dado, em curto prazo, será o retorno das conclusões as 

quais cheguei neste estudo para a comunidade escolar. Todo ano, é realizada na 

instituição a Semana de Extensão. Neste período, professores e alunos dos diferentes 

níveis de ensino (médio/ técnico, graduação e pós-graduação) têm a chance de expor os 

trabalhos de pesquisa que estão sendo realizados. Dessa forma, em 2014, pretendo 

apresentar este trabalho e, através do debate em conjunto, discutir novas ações para que 

tenhamos uma escola cada vez mais livre de preconceitos e que seja capaz de formar 

cidadãos e profissionais críticos. Acredito que oferecer um retorno à sociedade do que 

se estuda na academia seja um compromisso ético e de ação política de qualquer estudo, 

inclusive deste.  
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ANEXO 1 - Modelo Jefferson de transcrição de dados (Adaptado de LODER, 

2008): 

 

(.)  elocução produzida com entonação descendente 

(?)  elocução produzida com entonação ascendente 

(,)  elocução produzida com entonação de continuação, intermediária entre o (.) e (?) 

(:) quando algum som ou sílaba é prolongado. Fenômeno marcado por tantos dois-

pontos quanto necessários para sugerir a duração do prolongamento 

(↑)  quando o som ou elocução é produzido com subida entonacional abrupta (se 

forem mais agudos ou graves que os demais) 

(↓)  quando o som ou elocução é produzido com descida entonacional abrupta (se 

forem menos agudos ou graves que os demais) 

(-)  quando houver corte abrupto na produção vocal de algum som ou elocução 

Sublinha  quando um som ou parte da elocução for mais forte (em termos de 

intensidade do som) 

MAIÚSCULAS  quando o volume de um som ou elocução for destacadamente mais 

alto do que os demais no seu entorno 

(˚)  quando o som ou a elocução for mais baixo do que os demais no seu entorno, virá 

antecedido e seguido de sinais de grau. 

(><)  quando o som ou elocução for produzido em velocidade mais acelerada do que 

os demais, virá antecedido de (>) e seguido de (<) 

(<>)  quando o som ou elocução for produzido em velocidade mais lenta do que os 

demais, virá antecedido de (<) e seguido de (>) 

([])  quando mais de um interlocutor está falando ao mesmo tempo (seja quando 

começam seus turnos ou quando um começa a falar antes que o outro termine seu 

turno), sinalizam-se os pontos de início e final das falas simultâneas com colchetes, 

procurando registrar, no espaço entre os colchetes, as elocuções proferidas durante 

sobreposição. Para destacar que duas elocuções iniciam juntas, é possível usar colchetes 

duplos. 

((0,4))  números em parênteses separados por vírgula expressam o tempo do silêncio. 

A unidade é segundo (0 segundos e 4 décimos de segundo, por exemplo) 

(=)  indica que houve o término de um turno e início de outro sem lapso de tempo 

entre os dois turnos. 

(((fungando )))  os parênteses duplos alocam descrições breves, já que há sons na 

gravação que são difíceis de serem transcritos ou por serem não-vocais. É possível 

descrever também detalhes da cena interacional ou caracterização da fala.  
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ANEXO 2 – Aula 1 – 12/08/2010 

 

NAME:________________________________________________________________ 

 

1) Assista a um pequeno trecho do filme “Se Eu Fosse Você”. 

2) Se fosse possível, você gostaria de “trocar de corpo” com alguém? Se sim, com 

quem?  

3) Você gostaria de ser homem/ mulher por um dia? Por que sim/ não? 

4) Escute a música abaixo, interpretada pela cantora Beyoncé. Há 7 erros na letra da 

música. Circule-os e escreva a palavra correta.  
 

IF I WERE A BOY 

(Composição: Britney Carlson / Toby Gad / Beyoncé Knowles) 

 

If I were a boy 

Even just for a day 

I'd roll out of bed in the morning 

And throw on what I liked (wanted) then go 

Drink beer with the guys 

And chase after girls 

I'd kick it with who I wanted 

And I'd seldom (never) get confronted for it 

Cause they stick up for me 

If I were a boy 

I think I could understand 

How it feels to love a girl 

I swear I'd be a best (better) man 

I'd listen to her 

Cause I know how it hurts 

When you miss (lose) the one you wanted 

Cause he's taking you for granted 

And everything you had got destroyed 

If I were a boy 

I would turn on (turn off) my phone 

Tell everyone it's broken 

So they'd think that 

I was sleeping alone 

I'd put myself first 

And make the rules as I go 

Cause I know that 

She'd be faithful 

Waiting for me to arrive (come) home 

If I were a boy 

I think I could understand 

How it feels to love a girl 

I swear I'd be a, better man 

I'd listen to her 

Cause I know how it hurts 

When you lose the one you wanted 

Cause he's taking you for granted 

And everything you had got destroyed 

It's a little too late 

For you to come back 

Say it's just a mistake 

Think I'd forget (forgive) you like that 

If you thought I would wait for you 

You thought wrong 

But you're just a boy 

You don't understand 

And you don't understand, oh 

How it feels to love a girl someday 

You wish you were a better man 

You don't listen to her 

You don't care how it hurts 

Until you lose the one you wanted 

Cause you're taking her for granted 

And everything you had got destroyed 

But you're just a boy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.vagalume.com.br/beyonce/if-i-

were-a-boy.html) 
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1) Os alunos do ****
31

 costumam reclamar que não têm tempo para nada! Observe os 

exemplos retirados da música que você acabou de ouvir e redija 3 orações contando o 

que você faria caso tivesse mais tempo.  

 

If I were a boy, I’d listen to her. 

                       I would turn off my phone.  

                       I’d put myself first. 

 

If I had time, ___________________________________________________________ 

                    ____________________________________________________________ 

                    ____________________________________________________________ 

 

Agora pense no que você faria caso fosse menino/ menina: 

 

If I were a boy/ girl ______________________________________________________ 

                             _______________________________________________________ 

                             _______________________________________________________ 

 

2) Vamos discutir… 

 

Leia a letra da música novamente. De acordo com a letra, qual a definição de “ser 

menino”? 

 

Pensando na definição apresentada, o que é “ser menina”, então? 

 

Ainda pensando na definição apresentada pela letra, você vê vantagens em ser menino? 

E em ser menina? 

 

Para os meninos: você se comporta como o cara da música? 

 

Para as meninas: você se comporta como a garota da música? 

 

Para os meninos: você acha que tem alguma semelhança com as características 

femininas apresentadas? 

 

Para as meninas: você acha que tem alguma semelhança com as características 

masculinas apresentadas? 

 

Você conseguiria apresentar uma definição acerca do que é ser menino/ menina? 

Explique: 

 

 

Para refletir... 

 

Observe as três campanhas publicitárias abaixo: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MflrQc5bOlw 

http://www.youtube.com/watch?v=u32N_5sneOQ 

                                                 
31

 O nome da escola foi omitido.  
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http://www.youtube.com/watch?v=xj4uAfqQ_dc 

 

Você acredita que elas também operam com o conceito de que “mulheres são de um 

jeito” e “homens são de outro”? Com base nas discussões de sala de aula, reflita sobre 

as mensagens veiculadas pelas propagandas.  
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ANEXO 3 – Aula 2 – 26/08/2010 

Name:_________________________________________________________________ 

1) Ao revisitar suas memórias da infância, você seria capaz de dizer o nome de uma cor 

que tenha feito parte desse momento da sua vida? Em caso afirmativo, que cor seria 

essa? Por que essa cor?  

2) Ainda pensando na sua infância, quais eram as brincadeiras/ os brinquedos que você 

mais gostava? 

3) Qual seria a cor mais apropriada para os itens abaixo? E a pior? Explique: 

Itens melhor pior Por quê? 

computador    

carro    

quarto    

celular    

mochila    

4) Leia o título do texto da aula de hoje. A cor que aparece no título foi a mesma 

mencionada por você na pergunta 1?  

5) Você acha que, no Brasil, há muitos brinquedos cor-de-rosa voltados para meninas? 

Em caso negativo, existe alguma outra cor predominante? Em caso afirmativo, isso 

incomoda você? Por quê? Por que não? 

6) Leia o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede: 

UK Mums Protest Over Pink Girls’ Toys 

Two mothers in England are angry at a toy shop for selling too many pink toys. 

They have called for a boycott of the store because of the ‘pinkification’ of girls' 

Christmas presents. They say the pink gifts are overly cute and can hold girls back in 

later life. Twin sisters Abi and Emma Moore have started a Facebook page to let people 

know that pink toys send "narrow and damaging" messages. Abi Moore told reporters 

that encouraging shoppers to buy pink means “beauty is valued over brains”. Their 

Facebook campaign is called ‘Pink Stinks’.  They point out that there are educational 

toys for boys on everything from action and adventure to science. They contrast this 

with the 'much more limited - and limiting' choices for girls. 

The sisters’ criticism of pink toys has started a nationwide debate in Britain. 

They have been supported by British Justice Minister Bridget Prentice. She agreed that 

the Early Learning Centre encouraged sexist ideas that little girls must like pink things. 

A spokeswoman for the Early Learning Centre rejected the criticism. "Customers can 

choose a red kitchen, a blue kitchen, a blue cash register, a yellow dolls house or a 

gorgeous farm," she said. Britain’s Daily Telegraph rubbished the campaign, saying: “It 

really is difficult to think of a sillier cause. Little girls like pink; it is part of their 

innocent charm, not an indication that they plan to waste their lives in "pretty-pretty 

jobs", whatever they might be.” 

 
(http://www.breakingnewsenglish.com/0912/091209_pink_toys.html) 
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Responda em português: 

1) Qual o motivo do protesto das mães do Reino Unido? 

______________________________________________________________________ 

 

2) Qual o nome da campanha lançada e qual o meio utilizado pelas manifestantes para 

divulga-la? 

______________________________________________________________________ 

 

3) De acordo com o texto, que argumentos são encontrados contra e a favor da 

campanha? 

 

A favor: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Contra: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) E você? Como se posiciona diante dessa campanha? Lembre-se de que você não 

precisa ser totalmente “a favor” ou totalmente “contra”. Contudo, seja qual for o seu 

posicionamento, forneça argumentos que o sustente.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) Retire do texto 2 adjetivos no grau comparativo. O que está sendo comparado por 

cada um deles?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Na última linha do primeiro parágrafo há 2 adjetivos formados a partir do mesmo 

radical: limited e limiting. Explique a diferença das orações abaixo. Em seguida, pense 

em outros 2 adjetivos e dê exemplos: 

Choices are limited. 

Choices are limiting. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Adjective 1: ________________________ Adjective 2:__________________________ 

Examples:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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E hoje em dia? Vamos discutir... 

 

Você gosta das mesmas cores que costumava gostar quando criança?  

Você acha que gostar de rosa significa valorizar a beleza em detrimento da inteligência 

(“beauty is valued over brains”)?  

Para os meninos: você gosta de rosa? Se não, por que não? Se sim, o que compraria/ 

usaria dessa cor? 

Para as meninas: você gosta de azul? Se não, por que não? Se sim, o que compraria/ 

usaria dessa cor? 

Caso você tenha respondido “rosa” à pergunta número 1, antes da leitura do texto, você 

acha que isso tem alguma influência sobre a sua vida hoje? 

Você iria de rosa para uma entrevista de trabalho? Por que sim/ não? E de azul?  

 

Para refletir... 

A campanha feita pelas mães do Reino Unido, como dito no texto, está no Facebook. 

Ao acessar a rede social nos próximos dias, dê uma olhada na página Pink Stinks 

(https://www.facebook.com/groups/34235022438/) e leia mais sobre a campanha. Pense 

no que discutimos em sala e confronte com as postagens que você lerá. E aí? O que 

você acha da luta dessas mães? 
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ANEXO 4 – Aula 3 – 09/09/2010 

NAME: _______________________________________________________________ 

1) Observe as profissões abaixo. Quem você prefere ver exercendo cada uma delas? 

Escreva (M), caso você prefira mulheres; (H), caso você prefira homens ou (I), caso seja 

indiferente.  

(    ) nurse (    ) babysitter 

(    ) teacher (    ) president of Brazil 

(    ) housekeeper (    ) police oficcer 

(    ) bus driver (    ) manicure 

(    ) CEO (    ) bricklayer 

 

2) Assista ao episódio da série de TV americana, Friends, intitulado “Aquele com a 

babá homem”.  

 

3) Agora que você já assistiu ao episódio, você será o ator/ atriz, encenando os trechos 

abaixo.  A encenação é livre. Você não precisa copiar a cena. 

 

Trecho 1: 

 

Ross: Ok, ok, this one’s name is Sandy. She’s got a degree in Early Childhood 

Education. She worked for her last family for three years. 

Rachel: Ok. 

Sandy: Hi, I’m Sandy. 

Ross: And she’s a little mannish.  

 

a) Por que você acha que Ross ficou surpreso ao ver Sandy? 

b) Você ficaria? Explique. 

 

 

Trecho 2: 

 

Sandy: I really understand how hard it’s gotta be to leave your child with another 

person. I mean, it’s like leaving behind a piece of your heart. 

Rachel: Sandy, that’s exactly what it is. 

Ross: Are you gay? 

Rachel: Ross? 

Sandy: It’s ok. I get that a lot doing what I do. But I’m straight. I’m engaged, actually. 

Rachel: Oh! 

Sandy: Her name’s Delia. 

Rachel: That’s pretty. 

Ross: So you’re just, like, a guy who’s a nanny. 

Sandy: I realize how it’s a bit unorthodox for some people. But I really believe the most 

satisfying thing you can do with your life is take care of a child. 

Ross: Ok?! 

 

a) O que você achou da atitude de Ross? 

b) Você também acharia que Sandy é gay? Explique. 
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c) Você percebe algum preconceito semelhante em relação à sua profissão? 

 

 

Trecho 3: 

 

Rachel: I love him, I love him, I love him. 

Ross: Come on. Rach, he’s a guy! 

Rachel: So what? He’s smart. He’s qualified. Give me one good reason we shouldn’t try 

him out. 

Ross: Because it’s weird. 

Rachel: Why? 

Ross: What kind of job is that for a man? A nanny? I mean, it’s like if a woman wanted 

to be… 

Rachel: Yes? 

Ross: King? 

Sandy: I hope you don’t mind. I used some of my homemade lotion on Emma. It’s a 

mixture of calendula and honey cream. It’ll dry that rash right up. Plus, it keeps the 

hands young. 

Rachel: Yes, Sandy, you’re hired! 

Sandy: That’s great! (He starts crying.) I’m sorry. It’s such an emotional thing when 

you’re welcomed into a new family. 

Rachel: Oh, God, come here. 

Ross: You gotta be at least bi. 

 

a) Você contrataria um homem para cuidar de seus filhos? Por que sim/ não? 

b) Ross ainda não está convencido de que Sandy é heterossexual. Por que você 

acha que isso está acontecendo? 

c) Qual a sua opinião acerca de homens que choram? E acerca de mulheres que 

choram? 

 

 

Trecho 4: 

 

Ross: Do you realize that man has cried in our apartment three times? I haven’t cried 

that many times since I moved in! 

Rachel: Look, Ross, Sandy’s just sensitive. That’s all. 

Ross: Ok, ok. See, that is the problem. He’s too sensitive. 

Rachel: Too sensitive to take care of our baby? 

Ross: (eating some madeleines) No, I mean, that guy… These are amazing!   

Rachel: Sandy made madeleines. 

Ross: This is exactly what I’m talking about. What kind of guy makes delicate French 

cookies? They’re not even butch, manly cookies with… You know, with chunks! 

Rachel: Well, you know, I don’t know what to say. I mean, I never thought of you as a 

guy who needed his men to be men. I gotta tell you, Ross, it’s not like you just came in 

from branding cattle. 

Ross: Hey, there’s sensitive and there’s too sensitive. 

Rachel: Ok, what is too sensitive? 

(Rachel and Ross observe Sandy playing the flute to Emma.) 
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a) Ross afirma que Sandy é sensível demais. Você concorda? Quais os traços de 

uma pessoa muito sensível de acordo com Ross? 

b) Qual a opinião de Rachel acerca de Ross? 

c) E você? Você se acha uma pessoa sensível/ muito sensível? Explique. 

 

 

Trecho 5: 

 

Ross: Did Rachel tell you we hired a male nanny? 

Monica: Yeah, I think that’s great! 

Ross: Oh, really? Did she tell you he plays the recorder, recites poetry and bakes 

madeleines? 

Monica: Oh, how are they? 

Ross: Lighter than air, but that’s not the point. 

Joey: Hey. 

Ross: Hey. Rachel and I hired a male nanny. 

Joey: Really? Guys do that? That’s weird. 

Ross: Thank you! 

Joey: That’s like a woman wanting to be… 

Ross: What? What’s the end of that sentence? 

Monica: Yes. What is the end of that sentence?  

Joey: Ah…A penis model! 

 

a) Como Monica se posiciona em relação ao fato de Ross e Rachel terem 

contratado Sandy para cuidar de Emma? E Joey?  

b) Nos trechos 3 e 5, Ross e Joey acham estranho contratar uma babá homem e 

fazem uso de explicações semelhantes para justificar o estranhamento. O que 

eles falam nos trechos? Você acredita que há profissões apenas para mulheres/ 

homens? 

 

 

Trecho 6: 

 

Ross: I’m sorry I’m the only one who isn’t in love with Gary Poppins out there. But I 

just… I can’t, I can’t go through with this. 

Rachel: Come on. 

Ross: No! You know what? I would never force you to hire someone you were this 

uncomfortable with. 

Rachel: That’s true. 

Ross: Thank you. 

Rachel: You want to fire him, so you have to go do it. 

 

a) Você acha que Ross tomou a atitude certa? 

b) O que você faria no lugar de Rachel? 
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Trecho 7: 

 

Ross: Anyway, well I’m glad there’s no hard feelings. 

Sandy: No, none at all. You need to be happy with whoever is in your home. Although, 

if you don’t mind telling me…what was the problem? Maybe it’s something I can work 

on in the future. 

Ross: No, you know, it’s nothing you did. It’s my issue. 

Sandy: What is it? Please? 

Ross: You know, I’m just not that comfortable with a guy who’s as sensitive as you. 

Sandy: That’s fair. Although, can I ask, why do you think that is? 

Ross: Why? I don’t know. Hum.. Ehh… May be because of my father? 

Sandy: Hum! 

Ross: You know, when I was growing up. He was kind of a tough guy. You know, and 

as a kid, I wasn’t the athlete I am now. 

Rachel: (behind the door). Ha! 

Ross: I play squash! Anyway, I always got the feeling he thought I was too sensitive. 

Sandy: That must have been hard. 

Ross: It was hard. I remember I was in my bedroom, playing with my dinosaurs… 

Playing and learning. And my father walks in and says, “what are you doing with those 

things? What’s wrong with you? Why aren’t you outside playing like a real boy?” 

Sandy: But you are a real boy. 

Ross: (crying) I know I am! And when it’s summer and it’s hot, why can’t you wear a 

tank top?! 

Sandy: It’s all right. Crying is good. It lets the boo-hoos out. 

Ross: Here comes some more! 

 

 

a) Após esse trecho, você acha que Ross é sensível ou muito sensível? Explique. 

b) Por que você acha que Ross quis demitir Sandy? 

c) Que confissão Ross faz acerca de sua infância? 

d) Você vê algum problema em um homem ser muito sensível? E em uma mulher 

ser muito sensível? 
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ANEXO 5 – Aula 4 – 23/09/2010 

Name: _________________________________________________________________ 

1) O que você sabe sobre o Kuwait?  

3) Leia o título do texto da aula de hoje. Que assunto será abordado? 

4) Você sabe quando as mulheres brasileiras puderam votar e ser votadas pela primeira 

vez no Brasil?  

“Em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher 

brasileira, pela primeira vez, em âmbito nacional, votou e foi votada.[...] 

O Estado pioneiro no reconhecimento do voto feminino foi o Rio Grande do Norte. A 

Lei Eleitoral do Estado de 1927 determinou em seu artigo 17: “No Rio Grande do 

Norte, poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que 

reunirem as condições exigidas por esta lei”. Com essa norma, mulheres das cidades de 

Natal, Mossoró, Açari e Apodi alistaram-se como eleitoras em 1928. 

Também no Rio Grande do Norte foi eleita a primeira prefeita do Brasil. Em 1929, 

Alzira Soriano elegeu-se na cidade de Lages.” 

(http://www.tse.jus.br/noticias-tse/ha-80-anos-mulheres-conquistaram-o-direito-de-votar-e-ser-votadas) 

 

Kuwait Elects Its First Female Politicians 

Four Kuwaiti women have made history by winning national elections. Kuwaitis 

voted on May 16 and for the first time in the history of the oil-rich Arab nation, they 

elected female leaders. The four women were all educated in the United States and have 

PhDs. Times are changing quickly for women in Kuwait. They got the vote in 2005 and 

voted for the first time in 2006. Women make up nearly 55 per cent of all voters but 

female candidates failed to get elected in two previous campaigns. In this contest, 16 

women and 194 men stood for election. Women started getting more rights after Iraq 

attacked Kuwait in 1990. They took on many important responsibilities to help the 

country recover from the war.  

One of the winners, Massouma al-Mubarak, said: “Frustration with the past two 

parliaments pushed voters to seek change. And here it comes in the form of this 

sweeping victory for women." Another female winner, Professor Aseel al-Awadhi, told 

Reuters news agency that Kuwaitis were tired of the old system. "People voted for 

change because people are fed up with deadlocks,” she said. Newspaper columnist Sami 

al-Nisf believes the win by the four women is a proud moment for Kuwait and the 

whole region, saying: “They made it without organized political parties supporting 

them….This is a huge leap forward for Kuwait's democracy.” It is also a blow for 

groups in Kuwait who fought against giving political rights to women. 

 
(http://www.breakingnewsenglish.com/0905/090519-kuwait.html) 
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Responda em português: 

 

1) Quantas mulheres concorreram na última eleição? Quantas ganharam?  

______________________________________________________________________ 

 

2) O que o texto fala sobre a formação acadêmica das vencedoras? O texto menciona a 

profissão de quantas dessas mulheres e qual(quais) a(s) profissão(ões) mencionada(s)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) A que se referem os números abaixo? 

a) 2006 ______________________________________________________________ 

b) 55 ________________________________________________________________ 

c) 194 _______________________________________________________________ 

d) 1990 ______________________________________________________________ 

 

4) De acordo com o texto “Women make up nearly 55 per cent of all voters but female 

candidates failed to get elected in two previous campaigns”. Por que você acha que isso 

aconteceu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5) Duas das candidatas eleitas deram a mesma justificativa para a vitória de mulheres 

pela primeira vez. Que justificativa foi essa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Este ano, teremos 2 candidatas concorrendo ao cargo de presidente do Brasil. Você 

votaria em uma das duas pelos motivos alegados pelas vencedoras do Kuwait? Por que 

sim/ não? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) Que atributos um(a) governante precisa ter para merecer seu voto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) Ao observar o ano em que as mulheres puderam votar e ser votadas no Brasil e no 

Kuwait, a que conclusões você chega? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9) Você acha que o Brasil é um país onde vemos igualdade entre os gêneros em relação 

às profissões? Explique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10) E em relação à profissão para a qual você está estudando? Comente:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Para refletir... 

 

Não são apenas nos países árabes que há desigualdades entre homens e mulheres. Leia a 

matéria do Estadão (http://www.estadao.com.br/noticias/economia,mulheres-ainda-

enfrentam-desigualdade-no-trabalho,136444,0.htm) e reflita: você percebe essa 

desigualdade em casa? De que forma? O que você acha que pode ser feito para que 

homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? 
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ANEXO 6 – Autorização de participação dos alunos na pesquisa 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, ____________________________________________________________, 

identidade nº ____________________________, órgão expedidor 

__________________, autorizo meu (minha) filho(a) 

____________________________________________________________, identidade 

nº ____________________________, órgão expedidor __________________, aluno(a) 

da turma 2ENF do ano letivo de 2010, matrícula ____________________________, a 

participar da pesquisa de Doutorado, cujo título provisório é "Enfermagem é 

perfumaria": (re)construções performativas do gênero nas aulas de inglês para um curso 

médio/ técnico de enfermagem”, da professora de inglês Aline Provedel Dib, SIAPE 

XXXXXX, que está regularmente matriculada no programa de Doutorado em Estudos 

da Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF), matrícula XXXXXX.  

Eu, Aline Provedel Dib, ciente das condutas éticas obrigatórias na pesquisa acadêmica, 

comprometo-me a fazer uso das gravações de áudio e vídeo apenas para fins de 

pesquisa. Informo que o (NOME DA ESCOLA) está ciente da pesquisa que será 

desenvolvida em minha sala de aula de inglês durante o ano letivo de 2010.  

Os (as) alunos (as) que não desejarem, não precisam participar da pesquisa.  

Coloco-me à disposição dos responsáveis para qualquer esclarecimento necessário. 

Desde já, agradeço a compreensão e a colaboração. 

 

______________________________________________________________________ 

Aline Provedel Dib - Professora de Inglês – SIAPE XXXXXX 

 

______________________________________________________________________ 

Luciano Santos Constantin Raptopoulos – Diretor do (NOME DA ESCOLA) 

 

 

______________________________________________________________________ 

Francisco Eduardo Cirto – Gerente Acadêmico do (NOME DA ESCOLA) 

 

 

______________________________________________________________________ 

José Carlos Gonçalves – Professor Doutor da UFF – Orientador da Pesquisa 

 

 

______________________________________________________________________ 

Responsável do aluno(a) 

 

 

 


